Andelsselskabet Maemosen’s Vandværk

Referat Af:
Ordinær Generalforsamling den 27-06 2016 kl.19,30
Sted/ Hagenborgvej 3
Fremmødte i alt 28 personer
Dagsorden forelå.
1. Formanden bød velkommen til denne generalforsamling,
og fortalte at vores kasserer. Kaj Christensen er død, og
bad om et min stilhed for at mindes Kaj.
Gik derefter over til første punkt på dagsorden. Valg af
dirigent. Den faldt på Finn Juul Eriksen, som modtog
valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt, og er derfor beslutningsdygtig. Finn Læste
dagsordnen op, og bad om indsigelse, men der var ingen .
Gav derefter ordet til formanden.
2. Formanden Erik Helvad
Formanden fortalte lidt om de ting som vi har været
igennem det sidste halve år. Det var svært at miste vores
kasser, som har været med siden 1981. Så vi må tage den
herfra. Vi kunne ikke få vores regnskab gjort færdig til
generalforsamlingen. Så den kommer til godkendelse på en
ekstra ordinært generalforsamling, som der indkaldes til
senere. Vi skal have en ny boring som skal placeres på Niels
Kildegaards jord. Et firma ved navn Orbicon er sat på
opgaven, og skal prøve bore for at se om der er vand på det
jordstykke. Hvis der er vand der så vil vi købe et jordstykke
af Niels Kildegaard.
Der er søgt om tilladelse til boring ved Nyborg Kommune,
men det trækker ud.
Vi vil gerne have en ringforbindelse til Taarup Vandværk.

Svend Aage :
Fortalte at Taarup Vandværk gerne vil lever vand til os,
men de vil ikke have vand fra os. De mener at vores tryk
er større , så det vil ødelægge deres gamle asbestvandrør.
Erik fortalte at der har været en del arbejde med at få
adresselister og indkaldelse doc. Fremskaffet så de kunne
bruges og sendes ud. Vores regnskab kunne ikke fremskaffes
til denne generalforsamling. Erik fortalte at økonomien ser
ud til at være god. Erik fortalte også at vi vil overgå til
elektronisk indkaldelse, hvis det kan lade sig gøre. Der blev
oplyst at et revisions firma fra Nyborg ved navn Ernst &
Young måske vil overtage inddrivelse af vandafgifter samt
måler aflæsning / afregning. Det arbejder bestyrelsen
viderer med.
Formandens beretning gik til debat.
Kirsten Press:
Spurgte ang. Asbestrør er de ikke farlige for drikke vand
Der blev oplyst at det er de ikke
Birgitte:
Hvad vil bestyrelsen gøre for at forebygge den stilling, som
vi er i lige nu, hvor kun en person har haft adgang til
vandværkets konto.
Der blev oplyst at fremover vil der altid være 2 pers. som
har fuldmagt / adgang til vandværkets konto.
Gunnar Petersen:
BDO har altid været jeres revisions firma er det slut nu.
Der blev oplyst at BDO måske stadig skal reviderer vores
regnskab, men vi ved det ikke på nuværende tidspunkt.

Kirsten Press:
Jeg har før stillet forslaget om det ikke var en god ide at få
folks E-mail adresse, for på den måde at sende skrivelser /
indkaldelser ud.
Der blev oplyst at det vil vi forsøge at få, så vi kan køre
elektronisk kommunikation / udsendelse af måler
aflæsning.
Birgitte :
ville vide om vores vandkvalitet er god .
Erik oplyste at den er god , og fremover kunne vi se den på
Taarupportalen. dk
Formandens beretning gik til afstemning.
Beretningen blev en enstemmigt vedtaget.
3.

Svend Aage:
Fortalte at der vil blive indkaldt til ekstra ordinært
Generalforsamling for godkendelse af fremlagt regnskab.
4.

Fastsættelse af indskud:

Bestyrelsen foreslår uændret tilslutningsafgift for
kommende år.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Ulrik Hansen og Karlo Madsen
Ulrik Hansen stiller ikke op. Så der skal vælges 2 pers.
Bestyrelsen foreslår
Karlo Madsen
Adam Habary
De blev en stemning valgt.

6.

Valg af suppleant:
forslag Erik Press han blev valgt

7.

Valg af ekstern revisor:

Ingen.
8.

Indkomne forslag:
Ingen

9.

Eventuelt:
Der var flere forslag som kunne være relevant at udføre
Per Nørgaard og Peter Isak ville gerne have at smeden
skyller vandledningen godt igennem, efter brud på
vandledningen,så vi ikke får beskidt vand .
Forslag om at ringe til Radio Fyn og få det sendt ud ,hvis vi
får dårligt vand.

Formanden afsluttede mødet med tak for god rod og orden.

Mødet slut kl. 21,30
Bestyrelsen er anno 2016
Formand : Erik Helvad
Næstformand: Steffen Kildegaard
Sekretær: Karlo Madsen
Kasserer: Svend Aage Bilde
Bestyrelses medlem: Adam Habary

Suppleant: Erik Press
Referent

