Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2015 d.24.5.2016 på Pedersker forsamlingshus

Der var 19 personer fremmødt

Til mødet forelå flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2.
3.
4.
5.
6.

Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse.
Budget for kommende år foreligges.
Orientering om status for byggeriet af det nye vandværk.
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)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen.
På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund
8. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.
9. Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen pegede på Flemming Kofoed som blev valgt.
Ad 2
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3.
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Flemming Kofoed henviste til revisiorernes påtegning om at
revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.
Ad 4
Budgettet blev forelagt og taget til efterretning.
Ad 5.
Formand og driftsleder orienterede i fællesskab om byggeriets forløb. Bl.a. kunne nævnes at der netop d.d.
er kommet tag på vandværkets hovedbygning. Det blev også nævnt at grundet sent modtaget
byggetilladelse, så kom byggeriet først i gang febr. 2016.
Bestyrelsen forventer at byggeriet står færdigt til forhåbentligt en indvielse i sept. 2016. Der vil blive
inviteret til en reception som samarbejdspartnere, håndværkere og andelshavere.
Ad 6.
Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Andreas Ipsen og Jens Hjorth Jensen. Ejvind Hansen blev
genvalgt til suppleant.
Ad. 7
Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.

Ad 8.
Ingen indkomne forslag.
Ad. 9.
Der blev igen drøftet muligheden for at udsende informationsmateriale mv.. via mail. Vandværket vil forsat
anmode om at få disse mailadresser, og flere af de fremmødte vil sørge for at tage punktet op på deres
respektive grundejerforeningers generalforsamlinger, med henblik på at sende en samlet liste fra de enkelte
grundejerforeninger.
Der blev spurgt til hvorfor der ikke indkøbes elektroniske vandmålere. Bestyrelsen for vandværket kan ikke
udelukke at vi på et tidspunkt vil udskifte de gamle målere med nye elektroniske. Foreløbig er der den
fordel, at når driftsleder foretager aflæsninger, så ser han tilslutningsventilernes tilstand i målerbrønden, og
kan ved bekymring for tilstanden kontakte ejeren mhp. udskiftning. Samtidig er der den fordel at
driftslederen kan blive opmærksom på evt. lækager i området.
Efter behandlingen af dagsordenens punkter takkede formanden dirigenten Flemming Kofoed for
varetagelsen af dirigenthvervet, og der blev derefter budt på 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 Hjort Jensen
Jens Hjort Jensen
Kaj Jørgensen

Suppleant

Ejvind Hansen

