Vester Skerninge Vandværk
Referat af generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 på vandværket.
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Vandværkets bestyrelse
 Mogens Find (formand)
 Poul Kromann (næstformand)
 Steen Gundertofte (kasserer)
 Torben Kromann (bestyrelsesmedlem)
 René Jørgensen (Sekretær)
Øvrige deltagere:
 Mogens Christensen (driftsleder)

Vester Skerninge den 02. april 2017

Side 1 af 4

1 Valg af dirigent
•

Valget faldt på Niels Henrik Madsen.

•

Udover bestyrelsen var der mødt 4 medlemmer op.

2 Formandens beretning
•

Formanden fremlagde sin beretning for året 2016, som bød på mange udfordringer. Det kan bl.a. nævnes, at vi er blevet kategoriseret som en stor
forsyning, da vi distribuerer mere end 200.000 m3 vand om året, hvilket
medfører en del ekstra arbejde for bestyrelsen, i form af indberetninger til
benchmarking osv.

•

Beretningen lægges på hjemmesiden, og vedlægges referatet i sin fulde
længde.

3 a.: Regnskab for 2016 b.: Budget for 2017
a.: Regnskab forelægges til godkendelse
b.: Budget for 2017 fremlægges
•

Regnskabet for 2016 blev forelagt af Steen Gundertofte og godkendt.
Regnskabet vedlægges referatet.

•

Budgettet for 2017 blev forelagt og godkendt. Budgettet vedlægges referatet.

•

Der blev spurgt ind til Vandværkets økonomi ift. likvider, da vi stadigvæk
har for mange penge stående på kontoen.

•

Bestyrelsen arbejder stadig på, at få lov til at have penge stående til en
reetablering af forsyningsledningen til Scan-Hide, i tilfælde af de skulle
lukke eller flytte deres virksomhed.

•

Derudover fremlagde bestyrelsen en langsigtet investeringsplan.

•

Der blev spurgt ind til sammenlægning med Hundstrup Vandværk, og svaret var, at der pt. ikke er nogen planer om sammenlægning, og at initiativet ligger hos Hundstrup Vandværk.

4 Forslag til takstblad 2018 fremlægges til godkendelse
•

Takstblad for 2018 blev fremlagt, og godkendt.

Side 2 af 4

5 Behandling af indkomne forslag
•

Der var ingen indkomne forslag.

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
Poul Kromann, Steen Gundertofte, Mogens Find
•

Der var genvalg til Poul Kromann, Steen Gundertofte og Mogens Find.

7 Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg er:
Søren Vous Pontoppidan
•

Der var genvalg til Søren Vous Pontoppidan.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Jens Engstrøm, som revisor
Benny Kristensen, som suppleant
•

Der var genvalg til Jens Engstrøm som revisor.

•

Niels Henrik Madsen blev valgt som revisorsuppleant.

•

Den samlede bestyrelse ser efterfølgende således ud:

•

Formand: Mogens Find

•

Næstformand: Poul Kromann

•

Kasserer: Steen Gundertofte

•

Sekretær/Webmaster: Renè Jørgensen

•

Bestyrelsesmedlem: Torben Kromann

•

Øvrige poster:

•

Suppleant til bestyrelsen Søren Vous Pontoppidan.

•

Revisorer: Jens Engstrøm og Tonny Poulsen.

•

Suppleant til revisor: Niels Henrik Madsen.
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9 Eventuelt
•

Intet

Mødet sluttede kl. 20.30, hvor vandværket var vært med en bid brød til de
fremmødte.

•

Næste møde er den 4. april 2017 kl. 19.30.

For referatet:
Renè Jørgensen
Godkendt af dirigent Niels Henrik Madsen.

_________________________________
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