Gantrup Vandværk A.m.b.a.

12.04.2012

Referat fra Generalforsamling, d.21.03.2012.
Der var 11 fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.

Finn Nyegård Pedersen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
-

1 ny andelshavere i 2011: Bjarne Viggo Larsen, Ryvej 63. (Andelshavere i alt er nu 42.)

-

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i år for at afklare evt. investering i et
solcelleanlæg til ca. 150.000kr, og den acceptabel niveau for likvide/bank beholdning.

-

Formand har brugt en del tid til at undersøge og få 3 skriftlig tilbud på et solcelleanlæg,
og at få Forening for Vandværker i Danmark (FVD) til at lave en værdiansættelse af
vandværket, anlæg, boring og ledningsnet.

-

Hvis alt skulle erstattes i dag vil det koste ca. 3.7 mill kr, iflg FVD.

-

FVD har vurderet at vores likvide/bank beholdning skulle være i nærhed af 1.2 mill kr.

-

Vores likvide/bank beholdning pr. 31.12.2011 var 843.788kr, ca. 350.000kr under FVD’s
anbefalet niveau.

-

Der har igen været små drillende problemer med ”coliforme bakterier” i vandværket,
som er selvfølgelige løst. Denne gang blev utæt lister og luftfilter ved vandtankens
overjordisk dæksel udskiftet af Yding Smedie, som kunne fortælle at bunden og inde
sider af tanken så fint og rent ud efter inspektion ved stærk belysning.
Derfor blev det besluttet at det var ikke nødvendig at få tanken renset og desinficeret til
en ca. pris af 10.000kr.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskab for 2011 blev gennemgået og godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Budget for 2012 blev gennemgået og godkendt.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

1

Erik Fenger, Ove Leth Petersen og Jens Jensen var på genvalg. Jens Jensen ønsket ikke
genvalg. Erik og Ove blev genvalgt, og Martin Scharling blev valgt ind til bestyrelsen.
Per Mikkelsen blev genvalgt som suppleant, mens Jens Jensen blev valgt til suppleant.
6. Valg af revisorer.

Karl Jensen og Finn Nyegård Pedersen blev genvalgt til revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde modtaget rettidig et forslag fra Gantrup Borgerforenings formand, Finn
Nyegård Pedersen.
Forslag var at Gantrup Vandværk lave en 10 års lejeaftale til bestyrelsesmøder og
generalforsamling til afholdelse i forsamlingshuset, mod at Gantrup Vandværk så som
engangsbetaling betaler Forsamlingshusets kommende tilslutningsbidrag på
kloaktilslutningen, som andrager kr. 35.083,50 inkl.moms.
Forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Det blev bemærket at i mange år har Gantrup Vandværk benyttet sig gratis af
forsamlingshuset for afholdelse af generalforsamlinger.
8. Evt.

Katrine Wittrup-Jensen bemærket at ved udsendelse af e mails til andelshavere, vil det
være hensigtsmæssig at de enkeltes mail adresse skyldes. Nick Sunderland vil undersøge
mulighed.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Nick E R Sunderland, Kasserer:
Henning Monnerup, Medlem: Erik Fenger, Medlem: Ove Leth Petersen, Medlem: Martin
Scharling. Suppleant: Per Mikkelsen, Suppleant: Jens Jensen.

