23. april 2019

REFERAT AF GL. HJORTSHØ: VnruDVÆRKS

ORDINÆRE GEN ERALFORSAM LING
den 23. april 20L9 i Hjortshøj Forsamlingshus

Dagsorden i henhold

t.
2.
3.
4.
5.
5.1.

6,
7.
8.
9.

til indkaldelsen:

Valg af dirigent

Bestyrelsensberetning
Det reviderede regnsl<ab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
lndkomne forslag
Bestyrelsens forslag til kollektiv indmeldelse i Egå Vandværl< A.m.b.A.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af bilagsl<ontrollantog bilagsl<ontrollantsuppleant
Evt.

Lars StØve Vogelsang bød velkommen

til generalforsamlingen.

Ad pkt. 1, Valg af dirieent.

Advokat Lars Gregersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var
overensstemm else med vedtaegter,

Af pral<tisl<e årsager blev pkt. 4 og 5 byttet om, hvilket

il<l<e

gav anledning

til indsigelser.

Som referent blev Kaja Mizzi valgt.
Som stemmetæller blev advokat Line Markertog(novn manglerlvalgt.

Ad pkt. 2. Bestvrelsens beretnins,
Hans Hansen aflagde bestyrelsens beretning, blandt andet indeholdende:
Egå Vandværk har

varetaget vandværkets drift og bogføring i det forløbne år.

i
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Gl. HjortshøjVandværk har købt ca, 6000 m3 vand fra Egå Vandværk, fordi boringen på Sastrupvej

ikke kunne følge med.
Den gamle boring faldt sammen for 3 år siden, Der var ikke mulighed for at retablere den, Da der
il<ke må laves nye boringer samme sted, betyder det, at der skal findes en ny kildeplads på sprøjtefri
zone omkring boringen. Det vil medføre betydelige oml<ostninger i stØrrelsesordenen ca. l<r, 4 mio.

Beretningen blev taget til efterretning,

Ad plrt. 3. Det reviderede resnskab forelægses til godkendelse.
Regnskabet blev forelagt af vandværl<ets revisor, Ulril< Vangsø.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt,

Ad pkt. 4 (5), lndkomne forslae
Bestyrelsen fremlagde en redegørelse vedrørende vandværkets muligheder for fremtidig drift, og
et forslag om kollektiv indmeldelse i Egå Vandværk A,m.b.A. RedegØrelsen og forslaget er bilag 1 til

referatet.
Forslaget blev drøftet, og efter en kort pause blev forslaget sat

Der var

i alt 30 stemmeberettigede, hvoraf L stemte

til afstemning.

blanlct,

9 stemte nej, og 20 stemte ja til

bestyrelsens forslag, der dermed blev vedtaget.

Ad pkt. 5 (4). Budget for det kommende år forelægses til qodkendelse.
I l<raft af vedtagelsen

om kollektiv indmeldelse i Egå Vandværk A.m.b,A. ansås vedtagelse af budget

for indeværende år ikke nødvendig.

Ad pkt. 6. Valg af medlemmer

til bestvrelsen.

I bestyrelsen var Lars Stpve Vogelsang og Hans Hansen på valg. Begge blev enstemmigt genvalgt.

Ad pkt, 7. Vals af suppleant

til bestvrelsen.

Der var ingen kandidater til suppleantposten, hvorfor valget heraf bortfaldt.
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Ad pkt. 8. Vale af bilasskontrollant os bilaeskontrollantsuppleant

Verner Nielsen og Leif Gregersen blev genvalgt som bilagskontrollanter'

Ad pkt.9. Evt.
Der var intet

Bilag

1:

til drøftelse.

Bestyrelsens redegørelse og forslag.

Hjortshøj, den

Hans Hansen
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Kaja Mizzi

Som dirigent:

A :, )
Niels Lund Nielsen

