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Mødereferat Generalforsamling & konstituerende bestyrelsesmøde
18. marts 2020
Til stede:

Henning Monnerup, Martin Scharling, Carsten Brogård Jensen, Erik
Fenger, Per Mikkelsen, Jonas Wittrup-Jensen

Næste møde:

Ikke fastlagt

1. Valg af dirigent
Jonas Wittrup blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen lovligt indkaldt
ifølge vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Vandværket kører fint og resultaterne fra vandanalyser er meget tilfredsstillende (kan findes på
vandværkets hjemmeside).
Bestyrelsen har været i dialog med Østbirk vandværk for at undersøge muligheden for på sigt at
blive lagt ind under Østbirk vandværk. Vi mangler en klar tilbagemelding fra Østbirk vandværk
vedr. muligheder og omkostninger for denne mulighed, der dog heller ikke er presserende.
NCC har acceptere tilbud for en midlertidig tilkobling til Gantrup vandværk, som vil blive
foretaget i nærmeste fremtid.
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
2019 regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer (kan findes på vandværkets
hjemmeside).
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
2020 budgettet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer (kan findes på vandværkets
hjemmeside).
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Henning Monnerup har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen og som kasserer. Vi
takker Henning for en stor indsats igennem de seneste år.
Carsten Brogård Jensen modtog genvalg til bestyrelsen
Erik Fenger modtog genvalg til bestyrelsen
Jonas Wittrup-Jensen stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind
Martin Scharling var ikke på valg i år
Per Mikkelsen var ikke på valg i år
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Suppleanter: Jens Jensen og Ove Leth Pedersen modtog genvalg
6. Valg af revisorer
Finn Nygård og Rasmus Johansen modtog genvalg
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag
8. Eventuelt
Matrikelkort blev gennemgået og godkendt i sin nuværende stand (dog mangler vi fortsat at
modtage en mindre opdatering fra Bonefeld)
9. Konstituering af bestyrelsen
Martin Scharling ønskede at trække sig som formand og i stedet fortsætte i bestyrelsen som
driftsansvarlig for vandværket.
Jonas Wittrup-Jensen blev i stedet valgt som formand.
Da regnskabet for vandværket er blevet lagt ud til mitregnskab.dk blev det besluttet at køre
videre uden kasserer.

