Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a.
Tirsdag d. 20.marts 2018 kl. 19.30
i Fælleshuset, Solvænget 2, 4840 Nørre Alslev
Dagsorden i h.t. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a. Valg af stemmetæller
b. Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Efter tur afgår Per Olsen, Hans Erik Jensen og Flemming Høegh
Valg af suppleant til bestyrelsen p.t. Thomas Søndergård
a. Valg af revisor efter tur afgår Gurli Eriksen
b. Valg af revisorsuppleant Jørgen Rasmussen
Eventuelt.

Referat:
Der var mødt 15 personer til generalforsamlingen.
Ad 1 a)

Ejner Jensen og Kurt Johnsen blev valgt som stemmetællere

Ad1 b)

Flemming Høegh blev valgt som dirigent. Annoncering af
generalforsamlingen blev forelagt, og dirigenten konstaterede at den var
lovligt varslet og indkaldt.

Ad 2)

Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen for det forløbne år. Der
var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev godkendt og taget til
efterretning af de fremmødte. (Beretningen er tilgængelig på
www.navand.dk)

Ad 3)

Den reviderede Årsrapport for 2017 blev omdelt, og gennemgået af
kasserer. Årsrapporten udviser et overskud på kr. 108.579. Den
fremlagte årsrapport 2017 blev godkendt enstemmigt af
generalforsamlingen. (Regnskabet er tilgængeligt på www.navand.dk)

Ad 4)

Budget for 2019 blev omdelt og gennemgået af kasserer. Der lægges op
til en takstforhøjelse på kr. 0,50 pr. m3 og en forhøjelse af den faste
afgift med kr. 50,oo pr. forbruger. Det fremlagte budget blev godkendt
enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 5)

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6)

Per Olsen, Hans Erik Jensen og Flemming Høegh blev genvalgt til
bestyrelsen.

Ad 7)

Thomas Søndergård blev genvalgt som suppleaant.

Ad 8a)
Ad 8 b)

Gurli Eriksen blev genvalgt som revisor
Jørgen Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 9)

Der var et enkelt spørgsmål om vandets temperatur i ledningsnettet, som
blev besvaret. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller emner til debat,
takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede herefter dirigenten for at have ført
generalforsamlingen sikkert gennem dagsordenens punkter.
Herefter var Vandværket vært ved kaffe og franskbrød med pålæg og ost
til de fremmødte.

Referat
Flemming Heintz

Dirigent
Flemming Høegh

