Nødebo vandværk A.M.B.A

Generalforsamling
Den 27.3.2018 på Nødebo Kro kl. 19.00

Referent: Niels-Kristian Terkildsen
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Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Forslag til takstblad forelægges til godkendelse
Behandling af indkommende forslag
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende som suppleanter til bestyrelsen:
Christoffer Marxen
Som suppleant: Henrik Agersø
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent.
Bent Pedersen blev valgt og det blev konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Ole H. Olesen har skrevet en årsberetning, der er vedhæftet som bilag.
Der har været klager over at det er vanskeligt at komme i kontakt med vandværket. Ole påpeger at
vandværket annoncerer med kontaktoplysninger i ’Kirke og Kro’ bladet, er tilgængelig på Facebook, samt at
vandværket har en hjemmeside. Ole er derfor uforstående over for kritikken.
Hovedledning syd står for at skulle udskiftes og dette arbejde vil igangsættes i 2018.
Der blev stillet spørgsmål til, om det er muligt at skifte til elektroniske vandmålere. Prisen vil være op til ½
mill. kroner og det er besluttet at udskyde denne investering så længe som muligt.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Lis Aas gennemgik regnskabet.

Borgeren Jørgen Køller stillede spørgsmål til de udstedte regninger. Posten ’Fornyelse af ledningsnet’
betales der moms af. Er dette korrekt? Lis svarede til dette spørgsmål, at det er korrekt. Spørger vil
undersøge sagen mere uddybende.
Peter Stoustrup spurgte til, om regningen fra Hillerød Kommune, i forbindelse med vandforbrug fra
Stenholt, ikke skulle regnes med som post i år 2017. Lis afviste dette, da det er en mindre post, som først
skal betales i 2018 og derfor ikke skal medtages.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse
Det er blevet lidt dyrere at lægge vand ind til en ny ejendom. Prisen er nu ca. 45.000 kroner.
Prisen beregnes ud fra vandværkets værdi.
Reglerne for, hvem der ejer ledningerne i nærheden af skel, blev præciseret af Ole H. Olesen.
5. Behandling af indkommende forslag
Der er ingen indkommende forslag

6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Budgettet blev fremlagt af Lis Aas.
Der blev stillet spørgsmål til, hvor mange år frem der skal investeres i fornyelse af ledningsnet. Svaret var at
der pt. er skiftet 3 km ud af 20 km og derfor er det vanskeligt at vurdere.
Et spørgsmål til, om kursusudgift på 150.000 kr. er passende. Svar fra formanden var, at der er ny
vandværksbestyrer samt ny lovgivning, der kræver kurser for bestyrelsen. Kursusudgiften vurderes derfor
at være passende.
7. Valg til bestyrelsen
Ole H. Olesen blev genvalgt som formand
Niels-Kristian Terkildsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
8. Bestyrelsen foreslår følgende som suppleanter til bestyrelsen:
Christoffer Marxen blev valgt som medlem af bestyrelsen for 2 år.
Som suppleant blev Henrik Agersø valgt for 1 år.
9. Valg af revisor
Per Kronborg blev genvalgt
10.Eventuelt
Peter Tvilling præsenterede sig selv i forbindelse med det nye hverv som vandværksbestyrer.

Ole H. Olesen takkede Ole Christoffersen for hans indsats som vandværksbestyrer igennem en lang
årrække. Takket være Ole Christoffersen kan vandværket overdrages i meget god stand til den nye
vandværksbestyrer.

