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Emne    

Generalforsamling for Strøby Ladeplads vandværk  

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig 

31. maj 2015 09.30 Strøby Forsamlingshus Carsten Mejer 

Referat udarbejdet af  Telefon Udskrevet den 

Carsten Mejer  29424380 04.06.2015 

Mødedeltagere    

 De fremmødte andelshavere i Strøby Ladeplads vandværk   

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden    

 1. Valg af dirigent 

2. valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Det reviderede regnskab 2014 forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag: A ) Forslag fra mindretal i be-

styrelsen og B) investering i kalkknuser 

 6. Det reviderede budget for 2015 forelægges til godkendelse 

7. Budget 2016 forelægges til godkendelse 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: ALP ikke villig til genvalg, JFP 

ikke villig til genvalg, CM villig til genvalg 

9. Valg af 2 suppleanter  

10. Valg af ekstern revisor: Lokalrevision Aps 

11. Valg af bilagskontrollant: hans Andersen 

12. Valg af bilagskontrollantsuppleant: Jens Stig Jensen 

13. Eventuelt 

 

 

1. Kai Funch blev valgt som dirigent. 

2. To stemmetællere blev udpeget blandt generalforsamlingens deltagere. Dirigenten konstaterede, at der var 

54 stemmeberettige, heraf 9 fuldmagter. 

3. Bestyrelsens beretning blev godkendt. En andelshaver spurgte, om det var tilladt at blande vand, for at 

bringe vandkvaliteten ned under de anbefalede grænseværdier, hvilket FZ bekræftede. 

4. SP fremlagde de reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. En andelshavers spørgsmål blev henvist 

til behandling under budgettet. 

5. ALP gennemgik mindretallets forslag om at nedbringe vandprisen. Efter drøftelse for og imod forslaget gik 

generalforsamlingen over til skriftlig afstemning om forslaget, hvor et flertal på 35 afviste forslaget. 17 

stemte for forslaget og 1 stemte blankt. Generalforsamlingen drøftede herefter anskaffelsen af en kalknu-

ser. Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning, hvor et flertal på 40 andelshavere stemte ja til anskaffelse 

af kalkknuseren, og 11 stemte nej. 1 stemte blankt og 1 undlod at stemme.   

6. SP fremlagde herefter det reviderede budget indeholdende udgiften til anskaffelsen af kalkknuseren. Efter 

lidt debat om de enkelte budgetposter, blev det reviderede budget godkendt med ændringer som følger. På 
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 Side 2 

indtægtssiden blev m3 prisen nedsat fra forslaget 7,35 kroner til 7,00 kroner og den faste afgift som fore-

slået 575 kroner. På omkostningssiden blev vandspild sat ned fra 30.000 kroner til 15.000 kroner. Herun-

der blev takstbladet gennemgået og godkendt. 

7. Generalforsamlingen godkende samme budget for 2016 som vedtaget for 2015. 

8. Henning Berner og Flemming Nielsen blev indvalgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Der var genvalg 

til Carsten Mejer. 

9. Orla Nielsen og Jørgen Biil blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

10. Lokalrevision Aps blev valgt som ekstern revisor.   

11. Hans Andersen blev genvalgt som bilagskontrollant. 

12. Jens Stig Jensen blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant. 

13. JFP og ALF modtog vingaver som tak for deres indsats i bestyrelsen. 

 


