StrØmmen Vandværk
Referat fra generalforsamling
den 21. april 2015
Bestyrelsen for Strammen Vandværk har afviklet generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Afviklet den 21. april 2015 på restaurant Tronborg

Dagsordenspunkt
a) Valg af dirigentidirigenter

b) Valg af stemmeudvalg

c) Bestyrelsens beretning

d) Regnskab

e) Budgetfremlægning

f) Valg af
bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter

Beslutning
Bestyrelsen anbefaler, at Hanna Hejlund vælges som
dirigent.
Hanna Hgjlund blev valgt uden modkandidat.
Hanna Hgjlund takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingenvar indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.
Generalforsamlingen er annonceret i Din Avis onsdag den 8.
april 2015 og på vores hjemmeside den 13. april 2015?
I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingenvarsles i
en lokal ugeavis/på hjemmeside minimum 8 dage og f0r
generalforsamlingenafholdes.
Bestyrelsen stillede forslag om, a t Kaj Maller og Holger
Hajlund vælges.
Indstillingen blev godkendt.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Carsten
Hindborg Olsen.
Der blev stillet spargsmål til hvorfor alle vandure skulle
udskiftes.
Sp0rgsmålet blev besvaret af driftsleder Hans Lyng.
Generalforsamlingen konstaterede bestyrelsens beretning
godkendt ved håndsopretning.
Regnskabet blev fremlagt/orienteret ved revisor Ole
Skouboe.
Der var enkelte opklarende sp0rgsmål vedrarende
prissætning og investering i nye vandure.
Generalforsamlingen konstaterede regnskab 2014
godkendt ved håndsopretning
Budget 2015 blev fremlagtiorienteret ved revisor Ole
Skouboe.
Taget til efterretning af generalforsamlingen.
Der var ikke valg af bestyrelsesmedlemmer dette år.
Umiddelbart far generalforsamlingen er medlem Kurt
Guldborg Lund udtradt af bestyrelsen og suppleant Tove

StrØmmen Vandværk
Referat fra generalforsamling
den 21. april 2015
Mikkonen er indtrådt i bestyrelsen.
Næstformand Kaj Ivan Jensen oplystelorienteredeom, a t
vedtægterne ikke umiddelbart åbnede mulighed for at
foretage valg af suppleant.
Efter forslag fra Kai Ivan Jensen accepterede generalforsamlingen, a t der kunne foretages valg af suppleant, idet
bestyrelsen kunne komme i den situation, a t der ikke kunne
indsættes en suppleant, såfremt der kommerlsker
frafaldlfraflytning e.l. inden næste generalforsamling i

2016.

g) Indkomne forslag
(bestyrelse/medlemmer)

Efter forslag fra bestyrelsen blev Orla Vestenbæk valgt uden
modkandidatler.
Næstformand Kai Ivan Jensen gennemgik bestyrelsens
forslag til nye vedtægter og fremhævede de væsentligste
ændringer.
Forslaget har været tilgængeligt på vandværkets
hjemmeside siden den 13. april 2015
Kaj Ivan Jensen gjorde opmærksom på, at man anskede en
mindre rettelse i forslaget i punkt 9,2.afsnit :
"Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen eller fraflytter
området, kan der vælges en ny suppleant også i år, hvor der
ikke er valg til bestyrelsen."
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter med den ~nskede,
mindre rettelse, blev godkendt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling
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