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REFERAT AF GENERALFORSAMLING
den
18. marts 2011 kl. 19.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskabet.
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 (41 personer, inkl. 4 fra bestyrelsen) velkommen til
årets generalforsamling, samt at fremsætte praktiske oplysninger i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen.
Herefter afvikledes generalforsamlingen iht. dagsordenen.
Ad 1)

Valg af dirigent.
Per Petersen blev valgt til dirigent.
Per Petersen startede med at gennemgå formalia: Per Petersen oplæste dagsordenen og
konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægterne er lovlig indvarslet.

Ad 2)

Valg af stemmetællere.
Udsat til evt. behov måtte opstå.

Ad 3)

Formandens beretning.
Formand K.E. Petersens fremlagde bestyrelsens beretning.
Efter beretningen var der mulighed for stille spørgsmål hertil.
Ingen spørgsmål fra salen til formanden.

Ad 4)

Kassereren fremlægger regnskabet.
Kasserer Jan Petersen fremlagde regnskabet.
Resultatopgørelse, balance for 2010 og budget for 2011 var runddelt til mødedeltagerne.
Regnskabet blev herefter fremlagt til godkendelse af generalforsamlingen.
Årsregnskab udarbejdet af Sydvest Energi og revideret af RevisionsPartner Kragh A/S.
Budget 2011 blev fremlagt af kassereren.
Kassereren orienterede om, at vi vil omlægge taksterne. Se vedlagte.
Ingen kommentarer hertil.
Efter kassererens fremlæggelse var der mulighed for stille spørgsmål hertil:
Kaj I. Petersen bemærkede at der var tale om et markant fald i renteindtægten.
Kassereren oplyste at dette skyltes at man i foregående år havde benyttet sig af
aftalekonto, kombineret med et højere renteniveau i 2009.

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5)

Indkomne forslag.
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Ingen forslag fremlagt.
Ad 6)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Knud Erik Petersen og Henning Gøttsche.
Henning Gøttsche ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Per Petersen som kandidat til bestyrelsen.
Der var ikke andre foreslag. Per Petersen valgt med akklamation.
Knud Erik Petersen genvalgt med akklamation.

Ad 7)

Valg af 2 suppleanter.
Afgående suppleanter: Niels Schneidereit og Bjarne Frank.
Begge suppleanter modtog genvalg og blev valgt.

Ad 8)

Valg af 1 revisor.
Afgående revisor: Bent Rosenkilde.
Bent Rosenkilde genvalgt.

Ad 9)

Valg af revisorsuppleant.
Afgående revisorsuppleant: Per Petersen der blev vagt til bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens forslag til suppleant er Henning Gøttsche.
Henning Gøttsche valgt til revisorsuppleant.

Ad 10)

Eventuelt.
Formanden bad om ordet, for at takke Henning Gøttsche for sit arbejde for
Skrydstrup Vandværk gennem 24 år.
Henning har siddet i bestyrelsen siden 1987, og har passet vandværket fra januar 1990.
Henning har med stor omhu og akkuratesse sat sit præg på vandværket. Henning vil blive
savnet i vandværkets bestyrelse.,
Formanden takkede endnu engang for Hennings store indsats, og ønskede Henning et godt otium.
Held og lykke fremover.
Intet andet under eventuelt.
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Per Petersen gav herefter ordet til formanden.
Formand K.E. Petersen takkede dirigenten for indsatsen og generalforsamlingen for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 2024.

Per Petersen
Dirigent

Finn Jess Hansen
Referent

