Funder Kirkeby Vandværk I/S
Emne:

Referat generalforsamling 2012

Dato:

19. marts 2013

Til stede:

Bestyrelsen og 6 interessenter

Fraværende: 208 interessenter
Referent:

Sekretær Klaes Lythje Andersen

Info:

Interessenter

1. Valg af dirigent, Preben Nielsen foreslået og valgt.
2. Valg af stemmetællere, Erik Christensen og Kaj Jensen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning ved formand Kaj Lange, se bilag, godkendt.
?
Kaj Jensen: spurgte til om man ikke begyndte at bruge nye selvaflæsende
målerer.
=
Bestyrelsen redegjorde for at man havde indhentet priser fra en leverandør
samt havde dialog med Energimidt omkring samme, men at man PT ikke
havde valgt system eller leverandør.
?
Erik Christensen: Ønsker at takster på land tilslutninger skal baseres på
faktiske omkostninger, (erhverv og landbrug kan trække det fra)
=
Bestyrelsen: taksterne en beregnet ud fra faktiske omk., beregningr fra FVD,
samt godkendt af Silkeborg Kommune.
4. Fremlægning af regnskab ved kasserer Mogens Poulsen, se bilag, godkendt.
Præcisering af NOTE om Anlægsaktiver.
?
Erik Christensen: Ønsker at vide om der pr. Interessent er økonomisk under/overskud ved en evt. indlemelse under Silkeborg forsyning, samt ønsker at
bestyrelsen skal arbejde for at interessenterne skulle kunne holdes udgifts
neutral.
=
Bestyrelsen: oplyste at det også var bestyrelsens mål, samt at man ville
arbejde på at få den vuderede værdi ind i regnskabet istedet for i Noten.
!
Kaj Jensen og Erik Christensen mf. : udtrygte ros til regnskabet.
5. Indkomne forslag.
Ingen
6. Valg af bestyrelses medlemmer og subleanter.
a. På valg: Klaes Lythje Andersen, Karl Åge Løhde og Kaj Hanse, alle forslået
genvalgt og valgt.
b. Valg af suppleanter: Lone Hesel og Preben Nielsen, forslået og valgt
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7. Fremlæggelse af budget for 2013 og investeringsplan ved kasserer Mogens
Poulsen, se bilag, godkendt.
?
Erik Christensen: Ønsker at vi laver flere ting på engang, da der er penge i
kassen.
=
Bestyrelsen: redegjorde for de kendte omkostninger de kommende år, faktisk
gjorde at egenkapitalen ville være brugt om 5 år.
8. Eventuelt.
!
Erik Christensen: Ønsker at vandværkets hjemmeside skulle tilpasses den
brovser han brugte.
!
Erik Christensen: Syntes at bestyrelsen skulle se på at omlægge vandværket
fra et I/S til et amba eller et A/S, grundet interesenternes vetoret.
?
Kaj Jensen: ønskede at vide om der var flerer en driftmesteren der havde
kenskab til værkets daglige drift, samt om der evt. skulle 2 på det lovpligtige
kursus.
=
Bestyrelsen: oplyste at der yderlig var 2 svende ved vores lokale VVS firma.
!
Erik Christensen: Opfordre til at der oplæres en ny drift mester mens tid er.
!
Klaes Lythje Andersen: foreslog at der udarbejdes en elektronisk D&V manual.
Funder Kirkeby den 19. marts 2013
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