Andelsselskabet Maemosen’s Vandværk

Referat Af:
Ordinær Generalforsamling den 26-06 2017 kl.19,30
Sted/ Hagenborgvej 3
Fremmødte i alt 22 personer
Dagsorden forelå.
1.Mødet startede med at formanden bød velkommen til de frem
mødte for derefter at gå til dagsorden punkt 1. valg af dirigent
der blev foreslået Finn Eriksen, som modtog valget for derefter
at konstater at indkaldelsen var i overensstemmelse med
vedtægterne. Dirigenten oplæste dagsorden punkt for punkt, og
da denne skulle til afstemning var der indsigelse fra Hanne
Clausen og Jens Haugaard de kunne ikke godkende dagsorden,
fordi under punkt 8 indkomne forslag skulle vi godkende § 8 og §
10 der omhandlede nogle vedtekst ændringer, ( som tidligere har
været på ekstra ordinær generalforsamling ) de mente at der
skulle foreligge en skrivelse som der skulle omdeles.
Der var en heftig debat om emnet men til sidst blev dagsorden
godkendt, og vi gik over til punkt 2 på dagsorden.
2.Formandens beretning. Erik Helvad
Formanden fortalte en del om den nye boring, som vi har fået
lavet. Boringen kan give op til 20.000 m3 vand men vi oppumper
kun ca 15-16,000 m3vand. Der har været en forskel på oppumpet
vand og udpumpet vand det var måleudstyret, som ikke var
præcis, det er rettet. Så fortalte han at det jordstykke som vi har
boringen på. Har vi tidligere talt om at skulle købe. Det er nu
ændret til at vi skal have en langtidslejekontrakt.
Så fortalte formanden at vi skal have renoveret vandværket for
omkring 300,000kr. Nye el installationer, og nye rørføringer
samt alt murværk renoveret.
Han fortalte også om den ringledning som vi skulle have til
Taarup vandværk det bliver ikke til noget vandværket mener
ikke at kunne lever vand nok.

Han oplyste også at vi fremadrettet vil hæve priserne på m3
vand fra 3,00kr. til 4,00kr. samt hæve faste afgifter fra 500kr. til
550kr. Men gælder først fra 2018.
Formandens beretning gik til debat.
Hanne Clausen
Spurgte ang. Buget priser og tilbud. Har der været indhentet
tilbud fra flere entreprenør for at få det billigste tilbud, hun
mente at vi kunne få en billigere smed.
Formanden. Erik Helvad
Oplyste at ang. Priser på Boringen var der to tilbud de var
næsten ens i pris, han mente ang. Smed var det nok bedst med en
lokal smed som kender det hele.
Hanne Clausen:
Forklarede at hendes års afregning fra vandværket var dobb. Så
stor som før.
Formanden. Erik Helvad
Oplyste at det kan skyldes at der er afregning for 2016, og
samtidigt hentet aconto betaling for 2017. ( note 1 )
Formandens beretning gik til afstemning og blev enstemmeningt
vedtaget.
3. Regnskab:
Regnskabet blev oplæst og gennemgået af Svend Aage med
indtægter og udgifter, og fortalte lidt om den nye måde at
opkræve penge på. Svend Aage fortalte at vi fremadrettet vil
overgå til E-mail udsendelse af indkaldelser til general
forsamlinger, men vi mangler stadig en del E-mail adresser.
Regnskab gik til debat.
Hanne Clausen:
Mente at bestyrelsen rent regnskabs praksis skulle have oplyst at
vi var gået over fra bagud afregning for 2016, og til forud aconto
afregning for 2017.
Hanne C. har også fundet en stor fejl i regnskabet det er en
sammentællings fejl i ( øvrige omkostninger ) buget tal for 2016 17 i sammentælling står der 10 der skulle have stået 119. Hun
mener at revisionen skal have en stor næse. Og vi skal have
rabat på vores omkostninger

Erik Helvad:
Talte om takst stigninger bestyrelsen indsender nye takst
stigninger til Nyborg Kommune, men det er dem der bestemmer
stigningen.
Regnskabet gik til afstemning, det blev godkendt men der var 3
som hverken var for el. imod.
4.Fastsættelse af indskud:
Bestyrelsen foreslår uændret, men vil hæve priser på m3 vand
samt faste afgift.
Kirsten Pres. Spørger om den nye takst stigning skal bruges til
en ny boring.
Formanden oplyste at den boring oppe i skoven også er så dårlig
at den skal hen ad vejen renoveres.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er.
Erik Helvad
Modtager ikke valg
Steffen Kildegaard
modtager genvalg
Svend Aage Bilde
modtager genvalg
Så der skal et nyt medlem ind i bestyrelsen Valget faldt på
Erik Pres. Han modtog valget.
6. Valg af suppleant:
Valget faldt på Preben Schou. Han modtog valget
7. Valg af revisor: Genvalg af E-Y
8. Indkomne forslag: Blev godkendt
9. Eventuelt: Livlig debat
Den afgående Formand fik som afskedsgave nogle flasker vin
Der var også vingave til Karlo Madsen som i år har
25årsJubilæum
Formanden afsluttede mødet med tak til dirigenten for at holde
god rod og orden.

( note 1 )
Ved gennemgang af regnskab er der fundet 4 forbruger, som har
haft en speciel afregning. Men fra 2017 og fremadrettet for alle
den samme afregning.
Mødet slut kl. 22,00

Ny bestyrelsen har konstitueret sig som følgende
anno 2017
Formand : Erik Press
Næstformand: Steffen Kildegaard
Sekretær: Karlo Madsen
Kasserer: Svend Aage Bilde
Bestyrelses medlem: Adam Habary

Suppleant: Preben Schou
Referent
Karlo Madsen

