Mødereferat af
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Generalforsamling 2016

10.03.2016

Onsdag d. 09 marts 2016 kl. 19:30 på Lynge Kro
1:

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Peter A. Christiansen som dirigent, der var ingen modkandidater.
Dirigenten takkede for tilliden og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og at dagsordenen var efter vedtægterne.
Fremmødte 42 personer, samt en fuldtallig bestyrelse. Referent Ole Riisgaard Mortensen

2:

Bestyrelsens beretning for år 2015:
Formand Mogens Kieffer kom godt rundt om de ting, der nu engang rører sig i Uggeløse
Vandværk.
Så som, at vandværkets hjemmeside bliver flittigt brugt, samt, at der er en ny og mere
moderne hjemmeside på vej, som vil gå i luften inden for et halvt år.
Prøve og analyseomfanget er blevet større en tidligere. Endvidere er vandkvalitetskravene,
for nogle af de analyserede parametre, blevet skærpet. Vores laboratorium DONS, har
udarbejdet et omfattende analyseprogram, som ikke har givet anledning til bemærkninger
i 2015.
Vedr. vandforbrug, er der i 2015 udpumpet 88.803 m3, måler aflæst 88.177 m3, tab/spild
626 m3, det er under 0,1 %. Der er installeret en måler, til at registrere vandforbrug, når vi
forsyner andre vandværker i kommunen, pga. reparation eller nedbrud.
Der har været et enkelt driftsstop, som var den 24. november 2015. Årsagen var en
tilstoppet sensor i vandtanken. Firma Tage Bagger, fik hurtigt fundet fejlen, og der blev
i mellemtiden lukket op for ringforbindelsen til Lynge Vandværk.
Prisen på vores vand, har været den samme i 8 år, vi ser nu, at det er nødvendigt med en
lille prisregulering, som vil fremgå af budget for 2016, som kan ses på hjemmesiden.
Der har været meget aktivitet året igennem med bestyrelsesarbejde. Udover møder, har der
været 10 arrangementer, så som delegeringsmøder, kommunale møder, møder i vandrådet
m.v. Så er der i december måned blevet implementeret et ledelsessystem Thetys. Det er
samtidigt et kvalitetssikringssystem, der skal sikre en stabil drift. Det er Chr. Bagger der står
for den daglige drift af Thetys.
Mange af vores tilhører kunne stadigt ikke høre Mogens, selvom Mogens brugte en
mikrofon. Enten skal mikrofonen være bedre, eller årsberetningen skal deles ud, sammen
med dagsorden og regnskab.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Driftsregnskabet for år 2015:
Jan Bjerregaard gennemgik driftsregnskabet, der var ingen kommentarer.
Driftsregnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

4:

Budget for år 2016:
Jan gennemgik budgettet for 2016.
Da en stor del af bankbeholdningen, er sat i obligationer, forventes et pænt beløb i renter i
2016, ca. 45.000 kr.
Forventet netto overskud for 2016 bliver på kr. – 15.208 kr.
Budgettet for 2016 blev derefter enstemmigt godkendt.

5:

Indkomne forslag:
Der var ikke nogle forslag.

6:

Valgt til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen var Mogens Kieffer og Ole Riisgaard Mortensen.
Mogens Kieffer og Ole Riisgaard Mortensen blev enstemmigt genvalgt.

7:

Valg af revisor:
På valg som revisor var Lars Hansen, Lars Hansen blev enstemmigt genvalgt.

8:

Valg af suppleanter:
a: På valg til bestyrelsessuppleant var John Hansen, John ønsker ikke genvalg.
Dirigenten spurgte ud i forsamlingen, om der var nogen der var interesserede.
Det var der, og vi har fået en ny suppleant Benny Rasmussen. Velkommen i
Uggeløse Vandværks bestyrelse Benny.
b: På valg som revisorsuppleant, blev Lindy Olsen genvalgt.

9:

Eventuelt:
Lindy Olsen kom ind på omfanget af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har udarbejdet en
stillingsbeskrivelse, som vil komme på den nye hjemmeside.
Lindy spurgte også om samarbejdet med andre vandværker, så som fællesindkøb m.v.
Klavs og Mogens kommenterede forslaget fra Lindy, at det med fællesindkøb kunne ikke
lade sig gøre, for et vandværk. Vores samarbejde med andre vandværker i kommunen var,
at give hinanden vand, hvis der var reparationer på værket, eller nedbrud.
Mødet afsluttede kl. 20:50 i god ro og orden.
Referat godkendt af:

