ANDELSSELSKABET KERTE & OMEGNS VANDVÆRK
Formand Kai Egede Jensen
Hårevej 25, Faurskov Mølle
5560 Aarup
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04
E-mail : keg@faurskovmolle.dk / kegj@vd.dk.

Referat fra:
Generalforsamling
Møde nr.

2 - 2018

Dato:

tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19,00

Sted:

Klubhuset, Kertevej 61 i Kerte

Mødte

Bestyrelsen ved
Formand Kai Egede Jensen
Kasserer Lise Hansen
Mogens Christiansen
Martin Jensen

samt:

Lars Kristian Pedersen
Preben Eilstrup
Jørgen Hviid
Ingrid Andersen

Blangstrupvej 54
Ørsbjergvej 62
Kertevej 7

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Ad. 1
Lars Kristian Pedersen blev foreslået til dirigent af bestyrelsen og blev valgt.
Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved udbringning af foldere til samtlige
ejendomme og ved annoncering i Aarup Folkeblad den 13. marts 2018.
Ad. 2
Kai Egede Jensen fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen er gengivet i den
udbragte folder. Folderen indeholder endvidere den lovpligtige oplysning om den leverede
vandkvaliteten fra Kerte Vandværk.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3
Lise Hansen fremlagde det reviderede regnskab. Revisionen er eksternt udført af BDO
Statsautoriserede revisionsaktieselskab, Middelfart og interne revideret af de generalforsamlingsvalgte
revisorer.
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Årets underdækning udgør ca. 107.000 kr.
Generalforsamlingen efterspurgte en nærmere forklaring på begrebet ”under/overdækning”.
Den eksterne revisorer inviteres til næste generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4
Kai Egede Jensen fremlagde budget for 2019.
Taksterne vil fremgå af vandværkets hjemmeside og foreslås som følger:
Fast årlig afgift pr. målerenhed
kr. 500,Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr forbrugsenhed
kr. 300,Vandafgift pr. m3
kr. 6,50
Statsafgift pr. m3
kr. 6,37
Priser er ekskl. moms
Bestyrelsen foreslår uændret takster for 2019.
Bestyrelsen planlægger at optage et lån på op til 2 mio. kr. til renovering af ledningsnet. Lånet
forventes anvendt indenfor de næste 3 år og afviklet over max 10 år.
Budgettet blev godkendt.
Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag for behandling på generalforsamlingen
Ad. 6
Mogens og Martin var på valg. Begge var villige til genvalg
Mogens og Martin blev valgt
Jørgen Hviid blev valgt til 1. suppleant til bestyrelsen
Preben Eilstrup blev valgt til 2. suppleant til bestyrelsen
Ad. 7
De to interne revisorer – Jens Kærsbøl og Marianne Larsen var på valg. Begge var villige til genvalg.
Jens og Marianne blev valgt
Preben Eilstrup blev valgt til revisorsuppleant
Ad. 8
Vandværkets fortsatte eksistens med: rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, vandet kvalitet pesticider og nedslidt ledningsnet mv. blev drøftet.
Bestyrelsen skal overveje at indbyde til ”stegt flæsk” i forsamlingshuset til næste generalforsamling
for at vække flere forbrugeres interesse.
Lars Kristian Pedersen lukkede generalforsamlingen
Referent:
Kai Egede Jensen
Referatet er forelagt og godkendt af dirigent
Lars Kristian Pedersen
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