I/S Skrydstrup Vandværk
Referat af Generalforsamling
den
6. marts 2015 kl. 19.30

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kasseren fremlægger regnskab og budget
Indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde de fremmødte (52 tilmeldte
medlemmer incl. 5 fra bestyrelsen, samt Peter Erfurt Haderslev kommune og Chr. Greve
fra FVD – 46 fremmødte medlemmer) velkommen til generalforsamlingen. Formanden
fortalte om de indbudte gæster samt lidt praktiske oplysninger vedr. afvikling og bespisning
i løbet af aftenen.
Inden den ordinære generalforsamling fortalte Peter Erfurt lidt om P-FAS hvor det har
været anvendt, hvilke konsekvenser det evt. ville have, Peter fortalte også at
Flyvestationen har taget prøver på deres vandboring og at der ikke er nogen forureninger
der. Der hvor der er fundet rester af P-FAS på FLV-SKP er omkring den slukningsplads
hvor man træner Fly brandslukning, man anvender i dag ikke mere den type skum til
slukningsarbejdet og har ikke gjort det siden 2003. Den lille forurening som i dag findes
tilbage udgør ikke nogen risiko for grundvandet på FLV-SKP eller Skrydstrup Vandværk,
der vil i tiden fremover blive lavet analyser 14 steder i Haderslev kommune for at følge evt.
forureninger med P-FAS. Skrydstrup Vandværk iværksatte straks, da vi fik viden om at DR
Kontant lavede en udsendelse om ovennævnte, en analyse af vores boring, det viste sig
at vi ikke har nogen form for forurening i vores vand, resultat kan ses på vores
hjemmeside, og vi har derfor ikke noget at frygte.
Skrydstrup Vandværk har ifølge Peter Erfurt rigtig godt vand, det hentes ca. 80 mtr. nede
og ud fra den beliggenhed boringen, har er der ikke nogen risiko for at vi vil blive påvirket
af den lille forurening fra FLV-SKP eller fra den gamle losseplads da det løber bort fra
boringen. der var enkelte spørgsmål til Peter som blev fyldestgørende besvaret.
Formanden startede derefter generalforsamlingen.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kim Rieber som dirigent og han blev valgt uden modkandidat.
Valg af stemmetællere:
Kim valgte at udsætte dette indtil der evt. blev brug for det.

Formandens beretning:
Peer Biel fremlagde beretningen, og efter den var der mulighed for at stille spørgsmål og
evt. kommentere den.
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Kasseren fremlægger regnskab 2014 samt budget 2015:
Brian Ahrenkiel fremlagde regnskab for 2014 samt gennemgik budget for 2015.
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Torben Sommerset samt Kjeld Monberg Skøtt
begge blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter:
Erik Elsborg samt Allan Lund Jacobsen
Valg af revisor:
Søren Odgaard
Valg af revisor suppleant:
Jørgen Rosenkilde
Eventuelt:
Intet
Formanden takkede dirigenten for styringen af generalforsamlingen samt en tak til de
indbudte gæster som alle fik en Kurv for deres deltagelse.
Han takkede også de fremmødte for god ro og orden.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 21,15
Skrydstrup, den 6 Marts 2015

Kim Rieber
Dirigent

Kjeld Monberg Skøtt
Referent

