
Referat fra generalforsamling d. 24.02.2010 i Nordenskov Vandværk.

13 deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for 2010 og 2011 til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen

a. Valg af bestyrelsesmedlem - på valg er Poul Erik Lauridsen
b. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af revisorer
a. Valg af én revisor
b. Valg af én revisorsuppleant.

8. Eventuelt

1. Andreas Lauridsen blev valgt som dirigent, Laila Madsen som protokolfører. Stemmetællere ville
blive valgt hvis det var nødvendigt. Herefter konstaterede Andreas, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Svend Christensen gennemgik herefter ledelsesberetningen . Der var spørgsmål ang. svind som blev
forklaret med at bl.a. en del brønde havde været frosset så man ikke havde kunnet aflæse vandmålere.
Disse blev herefter skønnet. Svind under 10% er i orden.

3. Jan Hansen gennemgik herefter regnskabet for 2009, som udviste overskud på kr. 6.204 og
egenkapital på kr. 8.475.069. Miljøafgift som udgør 30 øre betales pr. m3 af indvindingsret. Vi skal i 2010 af
med yderligere ca. 20 øre pr. m3. Fremover er der krav med autoriseret revisor. Finansielle indtægter
bliver mindre i 2010. Statsgaranti på indestående i banker er vi opmærksomme på. Vandindvinding skal
være ca. 20-25% over vandforbruget. Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Jan Hansen gennemgik budgettet for 2010 og 2011, som udviste underskud på h.h.v. kr. 72.550 og kr.
78.550. Vandprisen er uændret i forhold til 2009. Budgetterne blev godkendt.

5. Ingen.

6.a. Poul Erik Lauridsen blev genvalgt.

6.b. Michael Hansen (1) og Peder Hansen (2) blev genvalgt som suppleanter.

7.a. Ejvind Hansen blev genvalgt.

7.b. Dorte Pedersen blev genvalgt.

8. Man drøftede ny vandledning til Hodde under åen og ny vandledning der skal nedlægges langs
Grødevej.

Referent Dirigent

Laila Madsen Andreas Lauridsen


