KOSTRÆDE NY VANDVÆRK - nr.3 i Danmark og nr.1 på Sjælland i 2014.
Ordinær generalforsamling 2015

protokol s. 230
Søndag den 22. marts 2015 kl. 10.00 i Køng forsamlingshus, Øbjerggårds Alle 2.
Dagsorden ifølge udsendte ORIENTERINGSBLAD, udsendt primo marts 2015.
Der mødte 3 andelshavere, værkets revisor Frank Steen, og bestyrelsen var fuldtallig. Der blev afleveret 6
underskrevne fuldmagter – værket har 549 andelshavere.
Leif formand bød velkommen.

Generalforsamling iflg. dagsorden:
1:

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
a) Bestyrelsen foreslår Frank. Ingen stemmetællere nødig.
b) Frank konstaterede at forsamlingen er lovligt indkaldt.

2:

Beretning om det forløbne år
a) Leif berettede om de problemer mht vandbrud især – det er sædvanligvis anboringer i
aluminium, som nedbrydes. Tetis kan sikre os mod overraskelser mht vandkvaliteten, og
er et godt arbejdsredskab mht til drikkevandssikkerhed. Det er også derfor der bruges
midler til at sikre værket mod udefra kommende risiko. Vi har jo et godt vand – nr. 3 i Dk
– ved vandolympiaden. En smuk skulptur og 125 flaske til vand med logo – de kan fyldes
udvalgte steder i ind og udland. Åbent hus i foråret ved værkets 50 års jubilæum.
Vandværket tænkes udvidet med boring på Øbjerggårds jorder på nordsiden af
Bankevejen.

b) Formandens beretning er taget til efterretning af generalforsamlingen, som værende
dækkende for vandværkets aktiviteter i året.
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3:

Det reviderede regnskab
a) Regnskabet flugter fint med budgettet som sådan – men der er dog udsving indenfor
drift og administration – hvor der er nogle relativt store forøgelser i forhold til budget.

b) Frank gennemgik i detaljer regnskabets udsving på de enkelte poster efter
Orienteringsbladet – med særlig vægt på de driftsnødvendige poster, der har krævet
merudgifter. Værket er sundt og har meget tilfredsstillende dækning i form af likvide
midler.

4:

Budget for 2015
a) Der ses at være budgetteret med et underskud, men der ses at være likvider til at modstå
de driftskrav, som kan opstå – en del af underskuddet er begrundet i kursfald på
værdipapirer.
b) Regnskab og budget er stillet til generalforsamlingens rådighed for godkendelse.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen prokura.

5:

Behandling af indkomne forslag
a) Ingen forslag

6:

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen – alle er villige til genvalg og valgt,
b. Valg til suppleant til bestyrelsen - genvalg

7:

Valg af 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor
a) På valg er begge – og begge modtager genvalg
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8:

Eventuelt
a) Spørgsmål om udluftningsventil i brønden.

Frank takkede generalforsamlingen for sædvanligvis gode ro og orden – og formanden takker dirigenten for
den sædvanligvis vel og positive ledelse.
Hermed erklæres generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent: ____________________________________________
Frank Steen

gg skrev referat den 22.marts 2015.
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