Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 4. april 2017.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget fremlægges
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
Bestyrelsesmedlem:
Michael Gitz
(modtager genvalg)
Brian Fjordgaard
(flytter fra kommunen)
Bestyrelsessupleant :
Vakant
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 28 (stemmeberettige er ikke talt op)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Anders Bertelsen som valgtes.
Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen med:
Formand
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Jørgensen
Michael Gitz
Brian Fjordgaard
Ejner Lind
Christian Mikkelsen

Formand Jørgen Jørgensen afgav beretning som her er refereret i punktform:
En ganske normal vandværks år er gået, med indvinding af 132.822m2 mod 123.000m2 året før
små 10.000m2 mere.
Gårslev by + 8.000m2
Hvidbjerg – Høll – 2.000m2
Garteneriet + 4.000m2
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Mørkholt vandværk – 5.000m2
Har i årets løb fået 10 nye andelshavere
Kvaliteten har været helt i top (kan ses på hjemmesiden)
Årets udførte arbejder:
Færdiggørelse af ledning Overhøll.
Ny ledning på Hvidbjergvej med de udfordringer det medførte.
Samt 10 sprængninger større og mindre.
Udfordringer 2017:
Nye udstykninger
Udskifte slidte hovedhaner, Borgvold og Mølletoft.
Bedste vand til billigste pris.
Og herefter overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.

Sp.: Hvor stort et spild har vi / er der?
Birger: Under 10% - for vi betaler ikke spild-straf.
Sp.: Var det jern- eller plastikrør i Hvidbjerg?
Birger: Det var jern – vi har kun cirka 200 meter jernrør tilbage.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskabet for 2016.
Sp.: Til note 2 om omkostninger ved tilslutninger – 224.658kr. Skyldtes det de 10 nye tilslutninger?
Erik: Ja.
Sp.: Hvor meget tilgodehavende må man afskrive?
Erik: Vi har ikke mistet noget på tilgodehavender.
Sp.: Regnskabet opfylder da vist ikke de nye krav til opstilling.
Erik: Jo det mener vi de gør.
Kort debat herom – Erik tilbød at vise vejledningen til de nye regler til spørger – og gjorde det –
redegjorde for / diskuterede med spørger om 2 nye begreber: overdækning og underdækning i
stedet for egenkapital – Herefter sagde spørger OK til forklaringen
Regnskabet enstemmigt godkendt.
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4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2017.
Sp.: Det fremgår ikke af budgettet, om man satser på nye kunder?
Svar: Der er ikke budgetteret med nye kunder, men Birger mente, at der var 6 nye på vej.
Budget enstemmigt godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Michael Gitz genvalgtes til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede Karen Margrethe Berthels som nyt bestyrelsesmedlem, hvorefter hun blev
valgt.
Tommy Berthels genopstillede ikke som suppleant.
Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Mogens Mikkelsen.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
7. Evt.
Bjarne: Alt det nye oppe ved os, med nye veje – skulle hele vejen ud til boringerne ikke
vedligeholdes?
Jo – sagde både Birger og formanden – det har de lovet os.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.33.
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2017

Dirigent
Anders Berthelsen
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Sekretær
Ejner Lind
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