Havdrup Vandvark a.m.b.a.
Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandvark, afholdt den
Havdruphallen.
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.3.2016 i Pepes Bar,

Formanden Per Felby bod velkommen til Arets generalforsamling.

Punkt 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog p6 bestyrelsens vegne Aksel Nielsen, som blev valgt.

Aksel konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 28
stemmeberettigede personer var til stede.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forlobne &r
Bestyrelsen har i 2015 bestAet af:

.
.
.
o
.

Per Felby, formand
Kim Kliver, nastformand
Erling Elberg, kasserer
Finn Veber, bestyrelsesmedlem
J@rn @rsnas, sekretar

fortsattelse af bestyrelsens udsendte skriftlige beretning fokuserede formanden pA nogle
forhold i relation tilvandvarkets drift.
I

Nve bolioer i forsyninqsomrAdet
Udbygning i omrAderne og Havdrup ost og Havdrup vest indebarer, at antallet af
andelshavere fortsat stiger.
Overtagelsen af Gl, Havdrup Vandverk l/S blev en kendsgerning, efter at de kompetente
forsamlinger i begge vandvarker havde godkendt sammenslutningen.

Abent hus
Lordag den 4. juni 2016 afholdes Abent hus ivandvarket. AIle andelshavere er inviteret, og
vandvarket vil i forbindelse med besigtigelse af installationerne vare vert ved lidt at spise og
drikke.

Udskiftning af vandmAlere iGl. Havdrup

forlangelse af overtagelsen af Gl. Havdrup Vandverk installeres samme type vandmAler
som i Havdrup. Dette indeberer, at selvaflasning af mileren er fortid. De nye milere aflases
ved, at vandvarkets personale korer rundt i omrAdet med registreringsudstyr.
I

Deklarationer pA vandledninoer
Bestyrelsen har hos landm6lerfirmaet LE34 ksbt en opg@relse over manglende tinglyste
deklarationer for vandledninger. Det har vist sig, at der skal udarbejdes 135 deklarationer for
vandledninger, som krydser eller pi anden mAde berorer jordlodder ejet af private,
kommenen eller staten.
Deklarationerne er nodvendige for at vandvarket uhindret kan fA adgang til vandledningerne
med henblik pt f.eks. reparation af lekage.
Andelshavere
Antallet af andelshavere sted i 2015 med 120, sAledes at det samlede antal andelshavere nu
er 1827. Der blev i 2015 afregnet 180.000 m3 vand.

@v'igt
Den 9.9.2016 er det 25 hr siden det nuvarende vandvark bliv taget i drift,
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne Ar.
Der var ikke sporgsmAl til formandens beretning, som herefter kunne tages til efterretning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik hovedtallene i det aflagte regnskab.
Kassereren redegjorde endvidere for det konstaterede driftsunderskud. Driftsunderskuddet er
422.A00 kr. hojere end budgetteret.
De, poster som har belastet driften, er:
82.000 kr. til vedligehold af vandvarket (ny affugter og rentvandspumpe)
20.000 kr. til havemand
56.000 kr. til feriepengegodtgorelse
32.000 kr. til deklarationsanalyse
224.A00 kr. til kursregulering pA verdipapirer
8.000 kr. til andre sm6afuigelser
Et spargsmil fra en andelshaver vedrsrende abonnementer blev ved vor revisors hjelp
besvaret.

Bestyrelsen betegner pi trods af driftsunderskuddet &rets resultat som tilfredsstillende, og
vandvarket er fortsat velkonsolideret. Bestyrelsen onsker ikke at opbygge unodig kapital i
vandvarket og onsker primert at levere godt og billigt vand til andelshaverne.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5. Godkendelse af budget samt fremlaggelse af prognose for det kommende

ir

Kassereren gennemgik budgettet for 2016 samt prognosen for 2017.
Budget og prognose blev godkendt.

Punkt 6. Valg i henhold til vedtagterne

-

Valg af nastformand. Kim Kliver blev genvalgt.
Valg af kasserer, Erling Elberg blev genvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Finn Veber onskede ikke genvalg. I stedet valgtes

Vandverk, Kirsten Norgaard.

d'en tidligere formand for Gl. Havdrup

-

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Martin Hoffmann og Henning Christiansen blev
genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

-

Valg af 1 statsautoriseret / registreret revisor. John L. Petersen blev genvalgt.

Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Efter afstemning blev Frank
Henriksen og Jorgen Post Pedersen

-

begge genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant. Mads Sorensen blev nyvalgt.

Punkt 7. Eventuelt
Claus Olsson fra Solrsd Vandvark takkede for det gode samarbejde mellem vandvarkerne
kommunen.
Formanden takkede Finn Veber for godt arbejde i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for velgennemfort ledelse af generalforsamlingen, og kunne
herefter afslutte modet.

Aksel Nielsen / dirigent

i

