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 Den 11. marts 2014 

 

 

Referat af generalforsamlingen den 11. marts 2014.  
 

1. Valg af stemmetæller. 

 Der vil blive valgt stemmertæller, når der bliver behov for det. 

 Der var mødt 14 personer, alle med stemmeret. 

 

 

2. Valg af dirigent. 
 Erwin Thorius blev valgt uden modkandidat. 

 

 

3. Beretning for det forløbne år. 

Formanden gennemgik og kommentere den udsendte beretning. Formandens beretning er 

vedlagt referatet. 

Der var nogle spørgsmål vedrørende de nye måler, hvor nøjagtig måler de, kan der være 

fejlmålinger som dem Seas- nve havde, nogle mente det var svært af læse de digitale tal. Vi er 

i bestyrelsen af den opfattelse, at det er nogle af de bedste måler der er på markedet, har stor 

nøjagtighed, vedr. de digitale tal skal man læse dem mod de små decimaler. 

Preben Grønlund Johansen spurgte, om der var en sag mellem Rønnede Vandværk og Seas-

nve, formanden havde ikke nævnt det i sin beretning og det var noget han havde hørt ved 

revision af regnskabet, Erwin Thorius oplyste, at der var et erstatningskrav om uberettigelse  

opsigelse af kontrakten om levering af el men at den ikke var afsluttet og intet havde at gøre 

med beretningen for 2013. 

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 

 

4. Det reviderende regnskab forelægges til godkendelse. 

Ole Nielsen gennemgik og kommenterede regnskabet. 

Der blev stillet spørgsmål hvorfor juridisk assistance og småanskaffelser var så meget stører 

end budgettet. Ole oplyste, at småanskaffelser var til inventar i den nye tilbygning og juridisk 

assistance var tinglysningerne for vandledninger over privat grund. 

Derefter blev regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 

Der var ikke indsendt nogen forslag til generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen ønskede drøftet, om generalforsamlingen kan godkende, at der bliver etableret en 

weekend vagtordning der går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne, man har ikke 

hjemmepligt men skal svare på alle indgående telefonopkald og tage hånd om eventuelle 

ledningsbrud. Prisen hertil er ca. kr. 50.000 om året. 

 

Der var fra nogle deltager ønske om, at etablering af en vagtordning blev sendt i tilbud, og 

bestyrelsen til næste års generalforsamling fremkom med nogle skriftlige tilbud så 

generalforsamlingen kunne tage stilling til priserne. 
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Bestyrelsen trak tilbuddet om etablering af weekend vagtordning med bestyrelsesmedlemmer til 

ca. kr. 50.000. Og til næste fremlægger tilbud fra firmaer om telefonvagt for henvendelser fra 

andelshaverer vedr. lednings og gravebrud på vandværkets ledningsnet. 

 

Bestyrelsen ønsker drøftet om der forsat skal udsendes brev med beretning og regnskab til alle 

forbruger, prisen er i dag ca. kr. 17 - 18.000 for trykning og udsendelse. Det er lovmæssig i dag, 

at der skal gives information til andelshaverne mindst én gang årligt, men det er godt nok at 

avertere det i lokalaviserne. 

Det blev besluttet som et forsøg, at lægge det på vandværkets hjemmeside og hvis der ikke kom 

nogen reaktioner fra andelshaverne, blev det måden fremover. 

 

 

6. Budget for det, de kommende år fremlægges. 

Ole Nielsen gennemgik budgettet for 2014. 

Det fremlagte budget blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

7. A. Valg til bestyrelse: 

 

På valg er:  Preben Jørgensen   

 Ole Nielsen   

     Vagn Hansen   

 

 Alle tre blev genvalgt uden modkandidater. 

 

 

B. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 

På valg er: Helge Holm Jensen. 

 

 Allan Colding, Duevej 12, blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 2 års periode. 

 

8. A. Valg af revisorer: 

 

På valg er: Preben Grønlund Johansen. 

 

 Blev genvalgt som revisor for en 2 års periode. 

 

 

 B. Valg af revisorsuppleant: 

 

På valg er: Lis Møller 

 

Lis Møller blev genvalgt uden modkandidat. 

 

 

9. Eventuelt. 
Intet.  

 

 Referent     Dirigent 

 

 

 Arne Skovby    Erwin Thorius 


