GENERALFORSAMLING 2017- I/S LINDE VANDVÆRK

Referat af Generalforsamling
Linde forsamlingshus onsdag d. 21. marts 2017
Følgende deltog fra bestyrelsen:
Kim Frandsen (Formand)
Inger E. Schmidt(Kasserer)

Preben Nielsen
Allan Holt(Sekretær)

Torben Dragsbæk

Udleveret på Generalforsamlingen:
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2016. Balance pr. 31. december 2016.
Dagsorden fra vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
.
1.
Formanden foreslog Karlo Gustavsen som blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden og i Mariageravisen.
2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og der blev bl.a. informeret omkring følgende:
Vandforbrug: Oppumpet: 12.756 m3, Solgt: 12.539m3.
Formanden og elektrikkeren har arbejdet med en nyinstalleret CVN enhed til styring af pumpen så
der pumpes vand op løbende i stedet for som før i nogle ”hårde” op pumpninger med meget vand på
en gang. Dette har desværre ikke givet en forbedring i vandkvaliteten mht. nitrat som dd. Ligger på 54
g/l hvor den lovpligtige grænseværdi er på 50 g/l.
Aftalt i bestyrelsen at der tages kontakt til Vandrrådet for at få en kontakt for at fortsætte arbejdet med
at forbedre vandkvaliteten for forbrugerne i Linde.
Udskiftning af vandure (6 styk) fortsættes i år.

3.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Omsætning på 134.840 kr. for 2016. Administrationsomkostningerne er faldet til halvdelen af året før
bl.a. pga. der ingen tab er på debitorer. El-forbruget er også faldet med 10.000 kr. Likvid beholdning
er 424.500 kr. Skyldig moms og skat er på 118.723 kr..

4.

Kassereren fremlagde budgettet for 2017.
Faste udgifter vil forblive det samme i den kommende periode.

5.

Ingen indkommet forslag

6.

Bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen 2017:
Inger E. Schmidt(Kasserer), Allan Holt(Sekretær) Begge blev genvalgt.

7.

Valg af revisor:
Peter Wiede blev genvalgt som revisor.

8.

Ingen emner.
Referatet godkendt d. 1. april 2017

Kim Frandsen

Inger E. Schmidt

Preben N. Nielsen

Torben Dragsbæk

Allan Holt

Karlo Gustavsen (Dirigent)

