Nødebo Vandværk A.M.B.A.
Referat Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 på Nødebo Kro
(oprindelig planlagt til marts måned, men pga. corona situationen
udsat til september)
Bestyrelse: Henrik Agersø (formand), Frederic Jensen (kasserer), Christoffer Marxen, Peter
Stoustrup
Suppleant: Tina Pedersen, Anette Plum
Driftsbestyrer: Peter Tviling
Referent: Henrik Agersø

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
John Jensen (JJ) er valgt som dirigent for dagens generalforsamling.
Det konkluderes at generalforsamlinger er indkaldt i overensstemmelse med gældende
vedtægter og derfor beslutningsdygtig
2: Bestyrelsens beretning for 2019
Der henvises til særskilt dokument med bestyrelsens beretning. Formanden (HA)
gennemgår kort året, hovedoverskrifterne er at Vandværket har fungeret godt,
vandkvaliteten ved forbrugeren har været i orden, vej renoveringen forsatte gennem 2019,
stort set hele sommerhusområdet er renoveret. Derudover var det et turbulent år på
bestyrelses niveau, da både formand og kasserer blev udskiftet pga. sygdom.
Bestyrelsens beretning blev godkendt, det inkluderer de akutte ændringer der blev
foretaget i bestyrelsens sammensætning grundet omstændighederne
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Det reviderede regnskab gennemgås af revisor Per Kronborg.
Der er ingen forbehold og påtegninger.
Dirigenten konkluderer at regnskabet er godkendt.
4: Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Takstbladet er uændret fra 2019
Godkendes uden kommentarer.
5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændring af betalingsdato (fra maj til januar)
Forslag fra bestyrelsen om at ændre betalingsdato fra maj til januar da det vil være
nemmere at håndtere for vandværkskontoret blev godkendt så snart det findes praktisk
muligt at ændre
6: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Formanden redegjorde for kommende anlægsinvesteringer. Budget for det kommende år
godkendt.
7: Valg til bestyrelsen
Formand er på valg i lige år, Henrik Agersø, genopstiller
Christoffer Marxen, medlem af bestyrelsen, genopstiller
Bestyrelsen foreslår at Tina Pedersen (nuværende suppleant) indstilles til den ledige
bestyrelsespost.
Alle kandidater valgt.
8: Valg af suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at Anette Plum og Søren Kilgod indstilles til de to ledige
suppleantpladser.
Begge kandidater valgt.
9: Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Per Kronborg som revisor
Per er genvalgt.
10: Eventuelt
Formanden (HA) takker for opbakningen i en turbulent periode, og tak til JJ som dirigent

_____________________
Dirigent
John Jensen

______________________
Formand
Henrik Agersø

