Gantrup d 28-3-2018

Referat fra generalforsamling i Gantrup Vandværk d 22-3-18
Der var 5 fremmødte personer.
1. Henning Monnerup blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt ifølge vedtægterne.
2. Vandværket kører fint. Der er ændret skylletermin så andelshaver tilgodeses.
Vandprøver er ok – kan ses på hjemmesiden
Vi har fået tilsluttet en ny andelshaver.
Bestyrelsen har snakket om fremtiden for vandværket. På grund af den ny regnskabslov og
at få det godkendt hos kommunen, vil der blive indhentet tilbud på at få en extern revisor til
at ordne dette.
Da det bliver en del dyrere i fremtiden at drive et lille vandværk på grund af regnskab og
vandprøver, vil bestyrelsen undersøge muligheden for at blive sammenlagt med et andet
vandværk. Der er heller ikke den store efterspørgsel efter at komme i bestyrelsen.
Takstbladet er endnu ikke godkendt af kommunen, men bestyrelsen lægger op til at sænke
driftbidrag til 1600 kr ex moms og bibeholde m3 prisen på 5 kr ex moms. Dette er for at
tilgodese en fordeling på 40-60 %, der ønskes af kommunen. Nuværende fordeling er 7030%.
3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt, på betingelse af kommunen godkender
det. Vil blive lagt på Gantrup hjemmeside når det er godkendt
4. Budgettet for 2018 blev fremlagt og godkendt, på betingelse af kommunen godkender det.
Vil blive lagt på Gantrup hjemmeside når det er godkendt.
5. På valg til bestyrelsen var:
Martin Scharling – modtog genvalg.
Erik Fenger – modtog genvalg,
Ove Leth Pedersen ønskede ikke genvalg men ville gerne være suppleant.
Suppleant Carsten brogård indtrådte i bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand og opsyn: Martin Scharling
Kasserer: Henning Monnerup
Medlem: Erik Fenger
Medlem Per Mikkelsen
Medlem: Carsten Brogård
Suppleanter: Jens Jensen og Ove Leth Pedersen
Revisorer: Finn Nygård og Rasmus Johansen
6. Der var ingen indkomne forslag.

