Alken Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling 2017 den 21. marts 2017
Deltagere:

Udover bestyrelsen var der mødt 6 medlemmer af vandværket.

1. Valg af dirigent
Bo bød velkommen og foreslog valg af Lars Christensen som dirigent. Lars blev valgt.
Lars konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Alken.dk og via opslag.

2. Beretning om det forløbne år
Bo aflagde beretningen, som også foreligger skriftligt. Endvidere takkede formanden Lars for hans
indsats for vandværket gennem mere end 17 år.
Beretningen blev rost for den letforståelige og oversigtlige gennemgang og godkendt uden
yderligere spørgsmål.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Jens K. gennemgik det reviderede regnskab og forklarede den nye regnskabspraksis, som betyder,
at regnskabet skal gå i 0. Revisorerne har gennemgået og underskrevet regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Medlemmerne opfordres af kassereren til at tilmelde sig PBS, da det vil lette den daglige praksis.

4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse
Jens K. fremlagde budget og takstblad for 2018. Væsentligste budgetændring i forhold til tidligere
budgetter er forventning om inspektion af rentvands-tanke, som normalt gennemføres hvert 10.
år.
Forslag til takstblad for 2018 er fremskrevet med mindre adm. justeringer og er derfor stort set
uændret.
Der blev spurgt til, om honorar til bestyrelsen er sat for lavt i forhold til den faktiske indsats.
Vandværkets bestyrelse har valgt at lægge sig lige under niveauet for skattefri takster suppleret
med timetakster for alarm-vagter m.v. for driftsansvarlige.
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Budget og takstblad for 2018 blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er Jens Ladefoged, Jens Kragh og Lars Christensen. Lars Christensen modtager ikke genvalg.
Annemette Lykke blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og blev sammen med Jens K. og Jens
L. valgt ved akklamation.
På valg er også Bendt Nielsen og Bruno Nielsen som suppleanter. Begge modtager genvalg og blev
også genvalgt ved akklamation.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor og revisorsuppleant Jan Malling Olsen og Povl Egebjerg er på valg. Begge modtager
genvalg og blev også genvalgt ved akklamation.

8. Eventuelt
Medlemmer udtrykte, at tanken om at indlede et tættere samarbejde med Ry Vandværk er en god
idé.
Ros til bestyrelsen for at sikre godt drikkevand – et vigtigt stykke arbejde.

Dirigent Lars Christensen

/

Referent Bendt Nielsen
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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 21. marts 2018
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand
Bo Kokholm Pedersen, Emborgvej 74, 8660 Skanderborg
Mobil: 41 28 03 43 Mail: bkp@vestas.com
Kasserer
Jens Krag Søbjergvej 8, 8660 Skanderborg,
Mobil: 21 60 29 22 Mail: jens.krag@mail.dk
Driftsansvarlig
Thomas Berthelsen, Emborgvej 135, 8660 Skanderborg
Mobil: 26 37 78 49 Mail: thomasberthelsen@hotmail.com
Anne Mette Lykke, Aneshøj 10, 8660 Skanderborg
Mobil: 3078 3171 Mail: amlykke@gmail.com
Jens Ladefoged, Emborgvej 97, 8660 Skanderborg
Mobil: 40 86 40 79 Mail: jensladefoged@hotmail.com

1. suppleant og sekretær
Bendt Nielsen, Emborgvej 92, 8660 Skanderborg
Mobil: 20 99 72 22 Mail: bn@bn-tegnestue.dk
2. suppleant
Bruno Nielsen, Alkenvej 48, 8660 Skanderborg
Mobil: 40 53 32 98 Mail: bruno-nielsen@hotmail.com
Revisor og revisorsuppleant
Jan Malling og Poul Ravn -

Bendt Nielsen
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