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Generalforsaml ing Bjert Stenderup Vandvark
4. april 2019 - Sdr. Bjart Kro

Referat

1. Valg af dirigent.

Peter Thomsen blev valgt enstemmigt, og kunne hurtigt konstaterer at Generalforsamlingen var lovlig.

2. Beretning for det forgangne regnskabsir.

Jens & Frode gennemgik og uddybede beretningen. Der blev bl.a. redegjort for den daglige drift,
administration, vandkvalitet, okonomi og den overfladeforurening der nok stammer fra tidligere
virksomhed ved vandvarket.
Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer, og blev godkendt enstemmigt.

3. Fremlaggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgAet og rundsendt. Frode gennemgik ogsA balancefl, og sarligt de nye regler
om bogforing af overdakning, som er en lidt vanskelig storrelse - der kom da heller ingen sporgsmil
hertil. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlaggelse af budget for 2019.

Budgettet blev gennemgAet uden kommentarer. Der skrues op for udskiftning af den aldste del af
ledningsnettet, efterhdnden som utaethederne melder sig.

5. Forslag.

Ole Dalls forslag omkring tilkobling pdr Trefor, blev ikke taget op pi generalforsamlingen, da han ikke
var modt op.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

PA valg var: Ole Dall (genopstiller ikke), Jens Barsoe, Peter-Martin Staugaard.
Hertil kom: Nico Schierning & Ole Wiese.

Stemmerne blev fordelt som folger:
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Jens Barsoe:64
Nico Schierning: 58
Peter Martin Staugaard: 54
Ole Wiese: 19

7. Valg af suppleanter.

Pi valg var Nico Schierning, Ole Wise & Torben Bogvad.
Da Nico var blevet valgt til bestyrelsen, blev der ikke stemt, og Ole Wiese og Torben Bogwad blev
dermed suppleanter.

8. Valg ad 2 revisorer + suppleant.

Pi valg var Leif Petersen - Jette Hvidtfelt, og Bjarne S@rensen. Alle blev genvalgt med tak.

9. Valg af ekstern revisor.

Martinsen Statsautoriseret Revisorpartnerskab blev genvalgt.

10. Eventuelt.

- Kort orientering om forurening af kildepladsen.

Orientering om bestyrelsens plan om at lave et falles driftskontor, sammen med andre mindre
vandverker. Vi bevarer vores selvstendighed, men samarbejder om det administrative samt
drift m.v.

Forslag om 2 stemmer pr. husstand.

Vandvarket har givet drikkevandsautomater til skolen

Itluligvis ogsi en vandautomat pi vej ti hallen.

Det kom et forslag om, at gore mere for at finde frem til utatheder med hjalp fra forbrugerne.
Hvis man ser vand eller fugtige omrAder, hvor der normalt ikke er vand, er vandvarket meget
interesseret i at sA besked.

Dirigent: Peter Thomsen

Referent: Mark Houmann

Ca. 55 personer deltog i generalforsamlingen.
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