
Referat af generalforsamlingen den 22.3.2017

1. Valg af dirigent:
Steen Harrsen blev valgt.

2. Bes§relsens beretning:
Hans Thor berettede. Formandens beretning lægges på hjemmesiden.
Der blev kommenteret på muligheden for afkalkningsanlæg på vandværket, men der var
ikke umiddelbart stemning for det (7 andelshavere for)

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af Bo Wulffsberg.
Der blev spurgt ind til begreberne over- og underdækning.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse:
John giorde rede for Budget 2017. Budgettet blev godkendt.
Hans Thor gennemgik takstbladet. Takstbladet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

§ 12 - Opløsning.
Sidste nuværende sætning ændres til: Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om

eventuelle aktivers anvendelse. En eventuelt overdæl*ting kan ikke udloddes til medlemmerne, men

kan overføres til et andet selskab, der varetager somme eller lignende formål som selskabet.

§13 - Ikrafttræden

Nuværende sætning: Selskabets vedtægter er vedtaget på den "konstituerende" generalforsamling

den 8. december 1967 ,$,ndres til: Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende

generalforsamling den 8. december 1967

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da 213 af andelshaverne ikke var
repræsenterede ved generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling

finder sted mandag den 22.5. klokken 19.00 på vandværket.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev godkendt af generalforsamlingen, så

Valther Vallentin - Strædesbakken 1 1, Sonja Mortensen - Tjebberupparken 4 og Jørn

Eichner - ljebberupvej 95 træder ind i bestyrelsen.

Suppleanter: Ame Kirkegaard og Asger Højsted blev valg som suppleanter.



7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Jens Møller og Søren Larsen blev genvalgt.

Martine Lund blev genvalgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt:

Der blev spwgt til afledning af skyllevand.

Der blev spwgt til vandanalyseme. De lægges snarest på hjemmesiden
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