Nødebo Vandværk A.M.B.A. Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdt d. 21-3-2019 på Nødebo Kro
Bestyrelsen:
Ole H. Olesen, Lis Aas, Frederic Jensen, Peter Stoustrup Christoffer Marxen
Suppleant:
Henrik Agersø
Driftsansvarlig Peter Tvilling
Referent:
Christoffer Marxen
1. Valg af dirigent.
John Jensen (J.J.) er valgt som dirigent for dagens generalforsamling.
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning.

Der henvises til særskilt udsendt dokument ”Bestyrelsens beretning for året 2018”
Hertil beretter Formanden (OHO):
Vandprøve fra d. 24/1-2019 gennemgås. Der er konstateret 4 coliforme, grænseværdi <1.
Men kigger man på kim tal så indikerer disse, at der er tale om en falsk positiv.
Derfor er der foretaget 3 nye prøver. Disse 3 prøver (2 i byen, 1 på vandværket) er alle rene.
Det bliver fra bestyrelsens side undersøgt at indgå i et fælles regnskabssystem med andre
vandværker. Der er i dag 7 vandværker i dette fællesskab. Det vurderes som værende en
fremtidssikring af Nødebo Vandværk (NV).
I bedste fald vil NV indtræde i fællesskabet i slutningen 2019, start 2020.
J.J. :Beretning er vedtaget uden stemmer imod.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

OHO :Per fremlægger regnskabet i stedet for Lis.
Der er ingen forbehold til regnskabet fra revisoren. Regnskabet er stemples med en ”blank
påtegning”.
Spørgsmål til regnskabet. Hvorfor betaler NV for at have penge stående? Kan man ikke vælge
en anden bank?
J.J. :Det er dagens forhold for virksomheder. Men det kan oplyses at hvis NV indgår i
regnskabsfællesskabet er der bedre bankforhold. Pt. Vil det give 0,2% i positiv rente.
J. J. :Regnskabet er godkendt.
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4. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse.

Taksterne fra NV er de samme som foregående år.
5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.
6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

J.J. :Budgettet er godkendt.
7. Valg til bestyrelsen.

På valg i år er
Lis Aas, kasserer genopstiller.
Peter Stoustrup, bestyrelsesmedlem genopstiller.
Frederik Klockars-Jensen, bestyrelsesmedlem genopstiller.
Alle kandidater er genvalgt.
8. Bestyrelsen foreslår flg. Til suppleant.

Tina Pedersen, Baunevænget 42
Tina er valgt.
9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Kronborg.
Per er genvalgt.

10. Eventuelt.

OHO :Bestyrelsen takker for byens opbakning til bestyrelsen og tak til J.J. for godt arbejde
som dirigent.
J.J. :Tak for god ro og orden.

Dirigent
John Jensen

