Gantrup d 23-3-2106

Referat fra generalforsamling i Gantrup Vandværk d 23-3-16
Der var 6 fremmødte personer.
1. Finn Nygård blev valgt som dirigent og konstaterde at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt ifølge vedtægterne.
2. Formanden Nick Sunderland har valgt at trække sig fra bestyrelsen på grund af
uoverensstemmelser mellem ham og bestyrelsen.
Suppleant Per Mikkelsen indtræder i bestyrelsen.
Bestyrelsen takker ham mange gange for hans indsats som formand siden 2007.
3. Der er investeret i nyt vandværk. I slutningen af 2015 fik vi en gennemtæring af en
filterbeholder. Udskiftningstilbud lød på 70.000 kr. Bestyrelsen valgte at indhente
alternative tilbud som lød på 156.000 kr. for helt nyt vandværk.
Bestyrelsen valgte dette tilbud, da vi samtidig kunne sløjfe rentvandstank, samt at vi nu har
1 pumpe i stedet for 3 styk, hvilket betyder noget for elregningen.
Samtidig er der lavet en lille ombygning således det nu lever op til kravene angående
hygiejne.
Martin har stået for hele ombygningen som bestyrelsen sætter stor pris på. Vandværket
har benyttet lokale håndværkere hvor det har kunnet lade sig gøre.
Bestyrelsen har valgt at indbetale udlæg fra kommunen på vandreservoir og trykanlæg, da
vandreservoir er taget ud af drift og trykanlæg er udskiftet.
Når det bliver lidt varmere i vejret holder vandværket et åbent hus arrangement.
4. Takstblad for 2016 er godkendt af kommunen og kan ses på hjemmesiden.
5. Gantrup vandværks forsyningsområde er udvidet med et par ejendomme på Birknæsvej
samt 28 sommerhuse.
Der skal laves en plan for tilslutningsafgift.
6. Sommer 2015 fik vi brev om at Energi Midt havde overdraget regnskab til Mit Regnskab.
Bestyrelsen besluttede, at vi fra 2016 overgik til Brædstrup Fjernvarme.
I den forbindelse blev vi gjort opmærksomme på at Bank Nordik kun vil have privatkunder.
Jyske bank blev valgt og det er nu omsider ved at falde på plads.
Det betyder at det fremover er Brædstrup Fjernvarme der laver regnskab og aflæser
målere.
7. Desværre er vor mangeårige revisor Karl Jensen gået bort.
Vi sendte bårebuket for de mange år som revisor i Gantrup vandværk.

8. På valg var Martin Scharling , Ove Leth Peersen og Erik Fenger som alle modtog genvalg.
Jens Jensen blev genvalgt som suppleant og ny suppleant blev Carsten Brogaard Jensen.
Finn Nygård fortsætter som revisor og nyvalgt revisor blev Rasmus Johansen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand og drift ansvarlig
Martin Scharling
Kasserer
Henning Monnerup
Medlem
Erik Fenger
Medlem
Ove Leth Pedersen
Medlem
Per Mikkelsen
Revisorer: Finn Nygård og Rasmus Johansen
Suppleanter: Jens Jensen og Carsten Brogaard Jensen.
9. Der var ingen indkomne forslag.

