Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2013 d. 20.5.14 på Pedersker forsamlingshus.
Der var 14 personer fremmødt.
Til mødet forelå flg. dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er: Andreas Ipsen (modtager genvalg)
På valg er: Jens Hjorth Jensen (modtager genvalg)
På valg er: suppleant Ejvind Hansen (modtager genvalg)
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen .
På valg er revisorsuppleant Thorkild Lund
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen pegede på Flemming Kofoed som blev valgt.
Ad 2.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Formanden kunne supplere med, at vi denne gang med kun 14 fremmødte, havde en af de
generalforsamlinger med færrest fremmødte. Han kunne yderligere oplyse, at vandværkets hjemmeside
havde haft 120 besøgende, siden indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt – så der har været en
vis interesse for at læse regnskaber, beretning mv..
Ad.3.
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Flemming Kofoed henviste til revisorernes påtegning om at
revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.
Ad. 4.
Budgettet blev forelagt og taget til efterretning.
Ad.5.
Andreas Ipsen og Jens Hjorth Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Ejvind Hansen blev genvalgt som
suppleant.
Ad. 6.
Der var også genvalg til revisorer og revisorsuppleant.
Ad. 8.
Fra grundejerforeningen Ålhammer var der indkommet synspunkter vedr. stikledninger og
målerbrønde. Synspunktet var ikke indkommet rettidigt til at komme som et punkt på dagsordenen jf. §

8 i vedtægterne (senest 15. april) og derfor blev punktet taget på under evt.. Formanden kunne henvise
til Regulativ for private vandværker på Bornholm (kan ses på hjemmesiden) afsnit 8 og 9, hvor ansvaret
for vedligehold mv. er præciseret. Generalforsamlingen tog denne gennemgang til efterretning.
Efter behandlingen af dagsordenens punkter takkede formanden dirigenten Flemming Kofoed for
varetagelsen af dirigenthvervet, og der blev derefter budt kaffe og kage.
Trygve Spanner Lund
Referent.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen det første møde, og på dette møde konstituerede
bestyrelsen sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem

Trygve Spanner Lund
Andreas Ipsen
Anders Jensen
Jens Jensen
Kaj Jørgensen

Suppleant:

Ejvind Hansen

