Gantrup Vandværk A.m.b.a.
03.04.2011
Referat fra Gantrup Vandværks generalforsamling d.24.03.2011.
Der var 10 fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Finn Nyegård Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
- Der var afholdt 1 bestyrelsesmøde i løbet af året, primært vedr.
vandværks høj bankbeholdning, hvor der var enighed i bestyrelsen at
nedsætte vandpris fra 4,50 til 2,50 kr/m3 fra 01.01.2011.
Der er indhentet en samlet pris overslag fra Yding Smedie for en komplet
ny boring, og tilfældig udskiftning af 100 mtr. hovedledning, som er sat
til ca. 150.000,Derudover afventer bestyrelsen en samlet pris overslag for et nyt
vandværk fra Yding Smedie, da bestyrelsen mener at vandværks
bankbeholdning altid skulle være på et niveau hvor disse udgifter kunne
dækkes.
- Ift. tidligere år med et årlig service og vedligeholdelse har Yding Smedie
lavet service og vedligeholdelse på vandværk 2 gange (forår og efterår).
Sådan bliver det fremover.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab for 2010 blev gennemgået og godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget for 2011 blev gennemgået og godkendt.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Henning Monnerup og Nick Sunderland var på genvalg, og blev genvalgt
til bestyrelsen.
Martin Scharling og Per Mikkelsen blev genvalgt til suppleanter.
6. Valg af revisorer.
Karl Jensen og Finn Nyegård Pedersen blev genvalgt til revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
Afgivne forslag fra formanden for en lille ændring i vedtægter i § 8,
anden afsnit (ang. annoncering i en lokal avis), hvor ”…med angivelse af
dagsorden.” slettes.
Da mindst 2/3 af de stemmeberettigede var ikke til stede, kunne denne
ændring ikke vedtages, og derfor vil der blev indkaldt til og afholdt en
ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder, iflg. af vedtægter.
8. Evt.
Ingen kommentarer. Dirigenten takkede af for god ro og orden.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Nick E R
Sunderland, Kasserer: Henning Monnerup, Medlem: Erik Fenger, Medlem:

Ove Leth Pedersen, Medlem: Jens Jensen, Suppleant: Per Mikkelsen,
Suppleant: Martin Scharling.

