Referat af generalforsamling i Elsegårde Vandværk Andelsselskab
Søndag d. 6. juli 2014 kl. 13.00 på Abildsöe, Elsegårdevej 45,
Elsegårde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er: Henrik Scmidt-Hansen (modtager genvalg)
Niels Peter Diget (modtager genvalg).
Suppleanter: Jan Rømer og Søren Fur.
6. Valg af revisorer. Nuværende: Hans Kni og Gunnar Ougaard
Stefanson.
7. Indkomne forslag. (se bilag)
8. Eventuelt
Bilag 1 Forslag fra bestyrelse:
§ 8 Generalforsamling. Ændres til:
§ 8 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som
ekstraordinære, sker med mindst 14. dages
varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse
af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling,
afgives til bestyrelsens formand senest den 1. marts.
Ad 1. Søren Fur blev valgt til dirigent og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Ad 2. Bestyrelsen har været samlet et par gange siden sidste generalforsamling.
Det nye styresystem køre nu regelmæssigt. Vi har stadig ikke fået ny trappe og mangler også det
sidste af den indvendige beklædning.
Vandprøver har været ok. Og der har ikke været meldinger på vandspild.

Der bagskylles nu efter forbrug. Det vil på længere sigt give en besparelse på vores elregning. Der
er ingen planer om sammenlægning med Djurs Vand.
Ad 3. Der er et underskud på 22.000 kr., som skyldes ekstraordinære afskrivninger på styresystem,
som tages over 2 år. Øget kontorhold på 879 kr. p.g.a. TDC-abonnement til styresystem.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Omkostninger til regnskabsføring skal undersøges.
Bestyrelsen skal høre, hvad Djurs Vand skal have for at føre vores regnskab i stedet for
Landboforeningen.
Budgettet blev godkendt med uændrede takster.
Ad 5. Henrik Scmidt-Hansen og Niels Peter Diget blevr genvalgt.
Suppleanter: Jan Rømer og Søren Fur blev genvalgt.
Ad 6. Hans Kni og Gunnar Ougaard Stefanson blev genvalgt.
Ad 7. Da der ikke var mødt tilstrækkelig med medlemmer op til at vedtage vedtægtsændringer,
bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling senest 6. september Her skal 2/3 af de
fremmødte stemme for vedtægtsændringer, for at de kan vedtages.
Ad 8. ingen kommentarer.

