Referat af Skævinge Vandværk a.m.b.a.’s generalforsamling
Tirsdag den 30.04.2013, kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for året 01.01.2012-31.12.2012
3. Det reviderede regnskab for året forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter:
6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Afgår: Hans Hansen
(modtager genvalg)
Afgår: Frank Jensen
(modtager genvalg)
6.2 Valg af bestyrelsessuppleant
Afgår: Lars Erik Jørgensen
(modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
7.1 Valg af revisorer
Afgår: Claus Nielsen
Afgår: Jens Sindberg
8. Eventuelt

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

Ad 1)

Valg af dirigent
Svend Elvius valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Finn Jensen, Østervej 9 protesterede over manglende specificering af dagsorden på
hjemmesiden, men dirigenten besluttede, at henvisningen på hjemmesiden er tilstrækkelig.
Finn Jensens forslag er noteret.

Ad 2)

Formandens beretning
- Formanden bød velkommen
- 131.028 m3 udpumpet i 2012, hvoraf 830 m3 er leveret til Gørløse og 1.730 er anvendt til
filterskyl.
- 1020 forbrugere, uændret ift. 2011
- Mange manglende måleraflæsninger giver meget manuel opfølgning.
- Der er gang i frekvensstyringsmontering på boringerne.
- Der er holdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.
- Der er opsat nyt hegn omkring boringer.
- Målinger af vandkvaliteten er tilfredsstillende.
- Der er fulgt op på opgravningen ved Borupvej 1.
- Stikledning ved Hvilegårdsparken 4 repareret.
Finn Jensen, Østervej 9, bemærkede, at der var pumpet ca. 10.000 m3 mere ud end
indvindingstilladelsen giver ret til, hvilke konsekvenser giver det ?
Formanden svarede, at der er dispenseret fra kommunen.
Finn Jensen, Østervej 9, spurgte, hvor tit målerne skal udskiftes.
Formanden svarende: Hvert 8-12. år med løbende stikprøvekontrol. Vi er/går i gang med
udskiftning til elektroniske målere til fjernaflæsning.
Beretningen blev godkendt med tak for godt samarbejde.

.
Ad 3)

Regnskabet
Kurt Fog gennemgik regnskabet med lidt specifikationer til de enkelte poster.
Vedligeholdelse af ledninger er den store post.
Tab på debitorer som følge af et par konkurser.
Det skattemæssige resultat er et underskud på kr. 291.539,-.
Likvide beholdninger er kr. 3.971.899,Aktiver/Passiver kr. 8.933.708,Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)

Budget for kommende regnskabsår
Budgetterer med et nettoresultat på kr. 260.000,-

Ad 5)

Indkomne forslag
Ingen

Ad 6)

Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.1
6.2

Ad 7)

Vang af revisor og revisorsuppleant
7.1

Ad 8)

Hans Hansen og Frank Jensen genvalgt for 2 år
Lars Erik Jørgensen genvalgt for 1 år

Claus Nielsen og Jens Sindberg genvalgt

Eventuelt
Intet.

Dirigent Svend Elvius takkede for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen.
30.04.2013

Frank Jensen/referent

Svend Elvius/dirigent

Kurt Fog Petersen/kasserer

Mogens Bay/næstformand

Hans Hansen/formand

