GENERALFORSAMLING 2013- I/S LINDE VANDVÆRK

Referat af Generalforsamling
Linde forsamlingshus onsdag d.27. marts 2013
Følgende deltog fra bestyrelsen:
Karlo Gustavsen
Formand
Holger Brøns Jensen
Kasserer
Allan Holt
Sekretær
Kim Frandsen
Udleveret på Generalforsamlingen:
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2012. Balance pr. 31. december 2012.
.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne.
1.
Formanden foreslog Mogens Andreasen som dirigent - han blev valgt. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne.
2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Der blev bl.a. informeret omkring følgende:
 Kommunen anbefaler en handlingsplan i forhold til nitrat niveauet. Derfor har Formanden
kontaktet brøndboren for at se om en sænkning af boringen kan være en del af en sådan plan.
 Mht. forhøjet bakterier målt på Lindevej kigges der på en stophane som kan nedlægges, som
en mulig kilde til problemet.
 Sammen med kommunen skal der måske senere på året kigges på en nødplan i forhold til en
evt. vandmangel. I dag er planen en tankbil kommer med vand ved en krise.
 Det kan bemærkes at der er et vandspild på ca. 300 liter!! Det kan vist ikke være meget bedre.
 Stabilt vandforbrug på omkring 14.500 m3 pr. /år
 Sprøjte reglerne omkring vandværket er i overensstemmelse med gældende lov og er aftalt
med lodsejere omkring værket.
Beretningen blev godkendt.

3.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Vandpriserne er ikke ændret i 4 år og vi holder den som den er i året der kommer.
Ekstra udbetalinger mht. Vandprøver og ekstra opstilling af vandure, men ellers ser situationen
fornuftig ud. Årets resultat før renter blev på10.454 kr. Likvide midler på 395.774 kr heraf
tilgodehavende hos forbrugere på 149.111 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Kassereren fremlagde budgettet for 2013.
Stort set det samme budget som sidste år.
Budgettet blev godkendt.

5.

Ingen indkomne forslag.

6.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Holger Brøns Jensen(Kasserer) blev genvalgt, Allan Holt blev genvalgt som sekretær.
7.

Som revisor blev Susanne Nielsen genvalgt.
Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere op med medlemmer hvis der er behov for dette. Bla. skal der
udpeges en suppleant til bestyrelsen.

8.

Eventuelt.
Referatet godkendt d. 2. april 2013
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