KOSTRÆDE NY VANDVÆRK - nr.3 i Danmark og nr.1 på Sjælland.
Ordinær generalforsamling 2016

protokol s. 247
Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.00 i Køng forsamlingshus, Øbjerggårds Alle 2.
Dagsorden ifølge udsendte ORIENTERINGSBLAD, udsendt febr. 2016.
Der mødte 2 andelshavere, værkets revisor Frank Steen, og bestyrelsen var fuldtallig minus Klaus Larsen.
Der blev afleveret 5 underskrevne fuldmagter – værket har 549 andelshavere.
Formanden Leif Nygaard 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 vandværkets drift som fungere forholdsvis problemfrit. Der er dog
problemer mht. vandbrud, som især i år har givet et større vandtabt på ledninger. Der er
næsten intet vandspild i øvrigt. Vi har jo et godt vand – nr. 1 på Sjælland og 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 med
mange – 350 gæster og undtagelsesvist offentlig adgang til selve værket. Vandkvaliteten
er fortsat den bedste og overholder rigeligt alle prøveudtagninger.Der er dog
sårbarheder ved Svinøvej mht til sårbarhed på lerlaget og nitratnedsivning. Der ses at
være sammenslutninger af vandværk på Svinø mhp at der skal sammensluttes på sigt
med Kostræde Ny Vand. Nødforsyningsledning er et led i investeringsplan. Vandværket
tænkes udvidet med boring .
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3:

Det reviderede regnskab
a) Regnskabet ses trykt i Orienteringsbladet, men der uddeles et rettelsesblad ved gnfs. –
se bilag – Frank gennemgik rettelser og begrundelser herfor.
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 polstreing i form af likvide
midler. Resultatet er forbedret ift. budgettet – der er i realiteten et lidt mindre
underskud end regnskabet i orienteringsbladet viser. Frank viser at der er rum i
økonomien til fx ny boring og eller anlæg af nødforsyning.

4:

Budget for 2016
a) Der ses at være budgetteret med et mindre overskud, der ses at være likvider til at
modstå de driftskrav, som kan opstå – en del af overskuddet kan udnyttes til brug fx for
åbning af evt ny boring
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: Jørgen Hauskov Olsen og Leif Nygaard – villige til genvalg og valgt,
b. Valg til suppleant til bestyrelsen – forslag Jesper Stecher, som nyvælges.

7:

Valg af 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor
a) På valg er Frank Steen og Johannes Jensen – begge genvælges.
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8:

Eventuelt
a) Bestyrelsen ville gerne fejre formandens 25 års jubilæum med en erkendtlighed kassereren overrækker - til glæde også for konen. Formanden takker.
b) Vandbrud på værkets ældste ledning ved Knopurtvej ved siden af hovedskydventilen,
som var repareret sidste år. Nye målere, installation og anlæg kan afhjælpe nye brud.
c) Vi drøftede forholdene omkring Præstegårdsgrunden mht. tilslutningsafgift mv.

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

Som dirigent: ____________________________________________
Frank Steen

gg skrev referat den 13.marts 2016.
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