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 Den 10. marts 2015 

 

Referat af generalforsamlingen den 10. marts 2015.  
 

 

1. Valg af stemmetæller. 

 Jørgen Eriksen, Vestervej 1 Rønnede, blive valgt som stemmertæller. 

 Der var mødt 14 personer, alle med stemmeret. 

 

 

2. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog Erwin Thorius som dirigent der blev valgt uden modkandidat. 

 

 

3. Beretning for det forløbne år. 

Formanden gennemgik og kommentere den udsendte beretning. Formandens beretning er 

vedlagt referatet. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

4. Det reviderende regnskab forelægges til godkendelse. 

Ole Nielsen gennemgik og kommenterede regnskabet. 

Der blev også spurgt hvorfor tilgodehavende var så stort, om det var andelshaver der ikke 

havde betalt.  Ole oplyste at det var et par konkurser som var de størst skyldner, resten var 

beløb ved flytteopgørelser som ikke var forfaldne ved regnskabets opgørelsesdato. 

Derefter blev regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 

Der var ikke indsendt nogen forslag til generalforsamlingen. 

 

 

6. Budget for det, de kommende år fremlægges. 

Ole Nielsen gennemgik budgettet for 2015. 

Der blev spurgt hvorfor renteindtægten kun er kr. 10.000 når den reelt vil blive væsentligt 

højre. Ole svarer, at det er korrekt at renteindtægten vil blive højre, men rentetilskrivningen 

følger ikke kalenderåret, så det eksakte beløb kendes ikke for nuværende. 

Det fremlagte budget blev godkendt. 

 

 

7. A. Valg til bestyrelse: 

 

På valg er:  Arne Skovby   

 Erwin Thorius   

     Preben Jørgensen   

 

 Arne Skovby og Erwin Thorius blev genvalgt uden modkandidater. 
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 Preben Jørgensen ønskede ikke genvalg. 

 Som ny bestyrelsesmedlem blev Allan Colding, Duevej 12 valgt. 

 

 

B. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 

På valg er: Gunnar Mayland Olsen. 

 

 Som ny bestyrelsessuppleant blev Jens Dahl, Bøgevej 10 valgt. 

 

8. A. Valg af revisorer: 

 

På valg er: Dan Hansen. 

 

 Dan Hansen 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. 
 

 Lis Møller spurgte om alle de lovtiltag som formanden nævnte i beretningen ville bevirke at  

vandafgiften ville stige eller der skulle optages lån. 

Formanden svarer at der ikke skulle optages lån, men de tiltag der er i vandrammedirektivet ville  

bevirke, at vandafgiften ville stige i de kommende år. 

 

 

 

 Referent     Dirigent 

 

 

 Arne Skovby    Erwin Thorius 


