
ANDELSSELSKABET  KERTE  &  OMEGNS  VANDVÆRK 

  
 

Ordinær generalforsamling  

  
Referat: 

 

Dato:  Mandag den 1.april 2019 kl. 19,00 

 

Sted:  Klubhuset, Kertevej 61, i Kerte. 

 

Mødte: Bestyrelsen ved: 

 Formand Kai Egede Jensen 

 Kasserer Lise Hansen 

 Flemming Nielsen 

 Jørgen G. Hviid  

      

 Medlem Lars Kristian Pedersen.  

 Revisor Niels Damkjær 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

8. Eventuelt 

  

Ad. 1 

Lars Kristian Pedersen blev foreslået til dirigent af bestyrelsen og valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet jfr. foreningens vedtægter. 

Flemming Nielsen, referent. 

 

Ad. 2 

Bestyrelsen beretning blev fremlagt af formanden. (Bilag, Årsberetning 2018, som er sendt ud 

sammen med indkaldelsen) 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 3 

Uddrag af det reviderede regnskab er sendt ud sammen med indkaldelsen. 

Regnskabet blev fremlagt af Lise Hansen. 

Regnskabet er revideret af BDO- Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Middelfart samt 

foreningens egne valgte revisorer. 

Regnskabet og protokollat blev godkendt. 

 

Ad. 4 

Budgettet for 2020 blev fremlagt og godkendt  

Bestyrelsen ligger op til at fastholde priserne i 2020 

 



Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed  8.000 kr. 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) 20.000 kr. 

Stikledningsbidrag  8.000 kr. 

Driftsbidrag: 

Fast årlig afgift pr. målerenhed   500 kr. 

Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr. enhed. 300 kr. 

Vandafgift pr. m³  6,50 kr. 

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³  6,37 kr. 

Gebyrer: 

Lukkegebyr plus påløbne omkostninger  400 kr. 

Genåbningsgebyr plus påløbne omkostninger   400 kr. 

Rykkergebyr pr. gang   200 kr. 

 

Vandværket ønsker at renovere i den næste årrække, så vandspildet kan minimeres. 

Der skal undersøges nærmere om der likviditet til at gøre det uden at optage lån. 

Ellers kan muligheden være at vandværket igen optager lån. 

 

Revisor Niels Damkjær gennemgik også regnskabet og forklarede begrebet over/ 

underdækning, samt at egenkapital sættes til 0,- 

Vandværkets regnskab skal som udgangspunkt gå i 0,- Der skal være penge til 

akutreparationer, men indestående skal afspejle den forventede renovering i løbet af året, eller 

fremtidige år.  

 

Ad. 5 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 6 

Lise, Flemming og Kai er på valg. Alle modtager genvalg. 

Der skal vælges en suppleant. Ingen forslag eller medlemmer tilstede. 

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. 

 

Ad.7 

Marianne Larsen og Jens Kærsbøl blev genvalgt som intern revisorer. 

Der blev ikke valgt revisorsuppleant pga. manglende fremmøde. 

 

Ad. 8 

Eventuelt:  

Der har været en vandprøve som ikke så rigtig ud. Der blev derfor aftalt at udtage en ny 

prøve. Den nye prøve var ok.  

Alle prøver som er taget i løbet af året ser rigtige fine ud.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

Formanden sagde tak for deltagelse. 

GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFSLUTTET. KL. 20.00 

 

Kerte den.1 april 2019 

 

Flemming Nielsen 


