17. august 2014

Referat af ordinær generalforsamling.
Ørsted Vandværk I/S
Sted: Ørsted forsamlingshus, torsdag den 17. juli 2014, kl. 20:00
Fremmødte: 8 i alt (bestyrelsen 4, andre andelshavere 4).
Dirigent: Tim Larsen. Referent: Rolf S.M. Bezemer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indkaldelse
Det blev indledende drøftet, hvorvidt generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Indsigelser om overholdelsen af frister, omhandlede tidspunktet på året og 14 dages reglen.
Indkaldelsen var desværre blevet udsendt uden afsenderdato, men indkaldelsen kunne
sandsynliggøres til at være udsendt 12-13 dage for mødedato (altså måske 1-2 dage for sent).
Forsinkelsen i forhold til årskalenderen, henvises til at både formand og kasserer er nye på posterne.
Alle fremmødte enes dog om at afholde mødet, såfremt der ikke skulle afstemmes om vigtige ting.
Formandens beretning
Det forgangne år er gået uden kritiske sager, og vi har fortsat super godt vand i hanerne.
Cirka 50% af de tilsluttede vandmålerne, er på nuværende tidspunkt udskiftet til målere med
mulighed for fjernaflæsning, og der er tilsluttet 2 nye forbrugere.
Vandværkets største forbruger (Lundbeck) har lukket deres aktivitet, og vi er lige nu 79
andelshavere.
Regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået, uden nævneværdige spørgsmål til det fremlagte.
Budget
Budgettet blev ligeledes fremlagt og ”godkendt”.
Takstbladet fastholdes.
Vandværket fortsætter uden prisstigninger, idet økonomien/driften er sund og pengekassen stor nok
til eventuelle uforudsete udgifter.
Honorar
Det blev vedtaget at kassererens honorar fastholdes ifølge tidligere vedtagelse.
Det blev vedtaget at formanden honoreres på samme måde som kassereren.
Bestyrelsen
Der hersker lidt tvivl om hvornår og hvilke poster der er på valg. Bestyrelsen vil udarbejde en
oversigt der bringer klarhed over dette (måske i forbindelse med vandværkets hjemmeside).
Andet
Der blev opfordret til at bestyrelsen ser nærmere på priserne hos vores nuværende VVS leverandør
(Finn Olsen), og eventuelt indhenter alternative priser.
Bestyrelsen som helhed, meldte dog om et godt samarbejde med Finn Olsen, der langt hen ad vejen
løser vandværkets opgaver hurtigt og selvstændigt.
Svartider på indkomne mail til vandværket blev drøftet. Michael oplyste at hjemmesiden er blevet
forbedret, med mulighed for mail direkte til bestyrelsens medlemmer.

