Referat at
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.
Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24
Dagsorden:
Pkt. 1:
Pkt. 2:
Pkt. 3:
Pkt. 4:

Valg af dirigent
Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 1. og 2. suppleant
Som besyrelsesmedlemmer afgår efter tur:
Nis Chr. Sørensen
Knud Mogensen
Knud Nielsen
Som suppleanter afgår efter tur:
1. suppleant Kim Bork
2. suppleant Holger Brinkmann

Pkt. 5:
Pkt. 6:
Pkt. 7:

Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Mødet:
Kl. 19.30 bød formand Nis Chr. Sørensen velkommen til 24 stemmeberettigede fremmødte
og fik René Heiselberg Gier valgt til sekretær. Herefter gik generalforsamlingen i gang.
Ad 1:

Jørgen Kristensen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og indvarslet i
henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig.
Der var ingen indvendinger herimod.

Ad 2:

Nis Chr. Sørensen aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen er indsat
i særlig bilagsmappe.
Der var spørgsmål fra andelshavere angående:
• Forurening hvad er situationen for vores vand, hvis man kigget på
tidligere pesticid brug ved roedyrkning?
• Hvordan har det været muligt at fastsætte alderen på vandet?
• I prislisterne er der nævnt en andelshaverrabat kan denne forventes
igen?
—

—

Formanden og driftslederen uddybede ovenstående.
Beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 3:

René Heiselberg Gier fremlagde regnskabet for 2017.
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Der var spørgsmål til regnskabet angående:
• Den verserende skattesag hvordan og har det påvirket regnskabet?
• Kan du uddybe de kortfristede gældsforpligtigelser?
—

Driftsleder samt revisor uddybede spørgsmålene, hvorefter regnskabet for
2017 blev enstemmigt godkendt.
Ad 4:

Som bestyrelsesmedlemmer blev foreslået:
Nis Chr. Sørensen
Knud Mogensen
Knud Nielsen
Der var ikke andre forslag, hvorfor de tre blev valgt uden afstemning.
Som suppleanter blev foreslået:
1. suppleant Kim Bork
2. suppleant Holger Brinkmann
Der var ikke andre forslag, hvorfor de to blev valgt uden afstemning, således:
• 1. suppleant Kim Bork
• 2. suppleant Holger Brinkmann

Ad 5:

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.

Ad 6:

Der var ikke modtaget forslag.

Ad 7:

Ronald Poulsen fremkom med en bekymring over, at der efter hans mening
blev spredt store mængder tungmetaller ud over hele landet i forbindelse med
affyring af nytårsrakeffer/nytårskrudt hvert år.
-

—.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Herefter takkede formanden dirigenten og afsluttede generalforsamlingen kl. oa. 21 .30,
hvorefter der blev budt på smørrebrød og kaffe.

Grindsted den 27. marts 2018

Dirigent / sekretær

ørgen Krtensen I Rene Heiselberg Gier
/1
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