ALKEN VANDVÆRK - ORDINÆR GENERALFORSAMLING – Torsdag d. 19/3 2015
Referat
Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Tilstede: Fra bestyrelsen (5) og 11 medlemmer. I alt 16 stemmeberettigede.
Ad. 1
Jens valgt.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Ad. 2
Formanden gennemgik beretningen. – En udførlig og detaljeret version er tilgængelig på
www.alken.dk.
Ad. 3
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Tilgængeligt på www.alken.dk.
Desværre har det ikke været muligt at opsætte budgettallene for 2014, da regnskabet er opsat på
en ny måde, efter vi har skiftet regnskabs- og bogholderifunktion til Vandværksadministrationen.
Ad. 4
Bestyrelsen har taget en ny praksis vedr. budget og takstblad i brug. På denne Generalforsamling
og fremover skal der godkendes hhv. budget og takstblad for 2 år frem. Det er specielt af hensyn
til priserne på takstbladet, der dermed har indflydelse på budgettet.
For at kunne benytte priserne fra 1/1 det pågældende år, skal de være godkendt inden af
Kommunalbestyrelsen. Og det sker først efter, at Generalformsamlingen har godkendt dem.
Derfor er vi nødt til at have et godkendt takstblad parat ved årets begyndelse.
Budgettet for 2015 og 2016 gennemgået og godkendt. Tilgængeligt på www.alken.dk.
Takstbladene for 2015 og 2016 gennemgået og godkendt. Tilgængelige på www.alken.dk.

Ad. 5
Ingen indkomne forslag.
Ad. 6
På valg er Jens Ladefoged, Lars Christensen og Jens Krag. Jens L, Jens K og Lars C modtager
genvalg. Gary træder ud af bestyrelsen. Der skal ét nyt bestyrelsesmedlem og 2 nye suppleanter.
Jens L, Jens K og Lars blev genvalgt. Bo Kokholm Pedersen (Emborgvej 74) blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.
Bent Nielsen (Emborgvej 92) og Bruno Nielsen (Alkenvej 48) blev valgt til suppleanter.
Alle takkede for valget.
Ad. 7
Revisor og revisorsuppleant Jan Malling Olsen og Povl Egebjerg er på valg. Begge modtager
genvalg. Begge blev genvalgt.
Alle takkede for valget.
Ad. 8
Bestyrelsen blev rost for deres arbejde med at få stabiliseret driften og de andre funktioner af de
fremmødte medlemmer.
Det blev nævnt, at revisorernes gennemgang af regnskabet skal ske i god til før
Generalforsamlingen, så eventuelle fejl kan nå at blive rettet inden.
Der var et stort ønske om et nyt ”Åbent Hus” arrangement. Med den store opbakning og de nye
friske medlemmer af Bestyrelsen er det sandsynligt, at det kan afholdes i 2015.
Generelt var der en meget positiv stemning og stor opbakning til, at Alken Vandværk skal forsøge
at bevare det som et privat andelsselskab.

P.B.V. Lars Christensen, referent, 19.03.2015
Godkendt:

