l/S Skrydstrup Vandværk
Referat af Generalforsam I i ng
den
1 1. marts 2016 kl. 19.30

Dagsorden:
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Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kasseren fremlægger regnskab og budget
lndkomne forslag
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde de fremmødte (47 medlemmer incl.
5 fra bestyrelsen samt Svend Erik PrUsse fra RSM Revision. velkommen til
generalforsamlingen. Formanden fortalte om de indbudte gæster samt lidt praktiske
oplysninger vedr. afuikling og bespisning i løbet af aftenen.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kim Ribert som dirigent og han blev valgt uden modkandidat.
Kim Ribert takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var korrekt indkaldt,
indrykket i Ugeavisen Onsdag d. 10 Februar 2016.

Valg af stemmetællere:
Kim valgte at udsætte dette indtil der evt. blev brug for det.

v

Formandens beretning:
Peer Biel fremlagde beretningen, og efter den var der mulighed for at stille spørgsmål og
evt. kommentere den.
lngen spørgsmål eller kommentarer.

Kasseren fremlægger regnskab 2015 samt budget 2016:
Brian Ahrenkiel fremlagde regnskab for 2015 samt gennemgik budget for 2016.
Hvorfor er der regnet med et underskud i Budgettet ?
Vi forventer at udskifte nogle af de sidste Asbestrør, det er årsagen til et bevidst
underskud.

lndkomne forslag:
lngen indkomne forslag.

Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Peer Biel -Brian Fjeldsted Ahrenkiel samt Kent Jessen
alle blev genvalgt uden modkandidater.

Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter:
Erik Elsborg - e_elsborg@hotmail.cm
samt Jørgen W Rosenkilde - jorgenrosenkilde@gmail.com

Valg af revisor:
Ove Jensen

-

tvaergadel 9@gmail.com

Valg af revisor suppleant:
Alan Lund Jacobsen

Eventuelt:
Der blev diskuteret omkring udskiftning af Vandmålere til elektronisk aflæsning, fordele
forhold til investering - giver det os en merværdi ? - er det en fremtidssikring ?

Svend Erik PrUsse fortalte om A.M.B.A - der var en del spørgsmål til Svend Erik.
Bes§relsen vil arbejde videre med omdannelsen så der kan ligge et færdigt beslutnings
forslag klar til GF 2017 med tilbagevirkende ikrafttagelses dato d. 1 Januar 2017.
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. 21,1 5
Skrydstrup, den11 Marts 2016
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