
Ildsholt Vandværk A.m.b.A.

Referat fra Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling

afholdt d. 15.maj 2011 på Blistrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina Ørbæk Skudstrup fra BDO revision, bogholder Jane

Petersen, samt 60 stemmeberettigede andelshavere.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden jf. vedtægterne for selskabet.

1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Bent Nielsen, Kjøvs - Ager l1 Rågeleje

Bent Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Som stemmetællere havde bestyrelsen foreslået Betina Roswall og Steen Petersen.

Fra forsamlingen valgtes Hans Skogstad.

Alle stemmetællere blev godkendt af generalforsamli

2. Beretning om selskabets virksomhed i det bsår

Formanden for vandværkets bestyrelse bestyrelsens berebring for vandværkets drift i
2010 og frem til dagens referatet for generalforsamlingen.

Her kan kort fremhæves:

Efter en turbulent opstfft maj 2010 med Per Roswall som formand, Peter

og Steen Folke Nielsen sekretær.Godtfredsen som næstformand,

Der er i dag253 andelshavere ud af Dvs. ca.57o.

Vandværket har mange store driftsanlæg som på et nedslidt ledningsnet.

Over en kort årrække vil elektronisk afl æsningsmulighed.

Der foregår samarbejde indelser på vandforsyningen

kan opretholdes.

Et nyt takstblad er tilsyn for
vandværkets drift ivt høi fast

forbrugsafgift for at sikre, at at indhente det

voldsomme efterslæb selskabet overtog fra Gribskov Kommtme.

Et nyt vandregulativ for Udsholt Vandværk er i øjeblikket til godkendelse i Kommunen. Når godkendelse

foreligger, bliver regulativet lagt på vandværkets hjemmeside.

Fraforsamlingen blev der stillet spørgsmål til økonomien i forbindelse med de store vandspild, der er på det

nedslidte ledningsnet.

Formanden kunne oplyse at vi det sidste år har betalt ca. 300.000,00 kr. i strafafgift til staten for oppumpet

spildt vand.

Hjemmesiden er sværfor ældre at benytte.

Flere var utffiedse med bestyrelsens generelle orientering om vandværkets liv og levned.

Formanden og bestyrelsen vil bestræbe sig på en bedring af disse forhold. Men der har været rigtig mange

opgaver, der har skullet bringes ind i faste rammer i det forløbne år.

Hv orfor s å få andelshav ere?

Kommunen har bestemt at kun nye forbrugere automatisk skal registreres som andelshavere. Tidligere

forbrugere må ikke tvinges ind i selskabet.
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Hvor meget vandspild hidrører fra snyd eller misbrug?

I forbindelse med udskiftningen af forbrugsmålerne ffir vandværket melding fra entreprenøren, når noget

betænkeligt eller ulovligt konstateres

Kunne værket ikke selv udskiJie vøndmålerne?

I så fald skulle ansættes mandskab på værket, som igen skulle opsiges når arbejdet var glort.

Skulle beslutning om udskiftning af alleforbrugsmålere ikkevære godkendt på en generaforsamling inden

opstart?

Beslutning om udskiftning af målerne var truffet af Gribskov Kommune inden overtagelsen, og var således

ikke til diskussion i det ny selskab.

Hv orfor årl ig afgift p å v andmåler en?

Afgiften skal dække løbende omkostninger i forbindelse med service på målerne, etablering af målerbrønde

mm.

Hv or dqn afl æs es m ål erne?

Målerne aflæses elektronisk fra computer i servicevogn indenfor 400 meters afstand til måler. Ved aflæsning

fra målervogn undgås klager over ekstraudgifter til telefonregninger mm.

Er bestyrelsen tilfreds med kun 5 % tilslutning til andelsselskøbet?

Nej, bestemt ikke. Det overvejes hvad der kan gøres for at fi en større tilslutning blandt forbrugeme.

Måske man er tilfieds bare der kommer vand ud af hanerne?

Kan der ikke skabes en bedre information tilforbragerne?
Yi gør hvad vi kan - og har kræfter til. Men vi vil bestræbe os på at gøre det bedre.

Informøtion i Ugeposten kort efter generalforsamlingen?

Bestyrelsen vil se på mulighederne for udsendelse til brugere, der ikke kan følge med på hjemmesiden.

Bør informationsniveøu ikke indgå i de kommendevedtægtsændringer?

Bestyrelsen tager forslaget med i det kommende arbejde omkring vedtægtsændringer. Se også pkt. 4.

Med disse bemærkninger og svar blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.

3. Godkendelseaf revideret regnskab.

Fra forsamlingen blev der udtalt stor utilfredshed med at der - trods vedtægternes bestemmelser herom - ikke

var udsendt revideret regnskab sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Formanden beklagede meget, at dette ikke var sket. Men mange poster i regnskabet havde været meget

vanskelige at ffi hold på tilstrækkeligt tidligt for en forsvarlig revision. Per Roswall forsikrede at dette ikke

ville gentage sig.

Trods dette blev der fra tre personer, der i øwigt først indfandt sig under dette punkt, og således ikke havde

viden om generalforsamlingens hidtidige forløb, udtrykt så stor utilfredshed med det manglende regnskab, at

disse personer stillede forslag om, at generalforsamlingen skulle udøle mistillid til bestyrelsen.

Formanden noterede sig den kontante markering fra de tre personer, og opfordrede dem til at søge opbakning

fra de øwige deltagere i generalforsamlingen. Da denne opbakning udeblev, fortsatte generalforsamlingen med

fremlæggelse af det udleverede, reviderede repskab.

Revisor Kristina Ørbæk Skudstrup gennemgik regnskabet inkl. de tilhørende noter.

Der var naturligt nok kommentarer til den korte tid for indføring i de mange opstillinger i regrrskabet. Dog var

enkelte deltagere så skarpe, at der kunne stilles kvalificerede spørgsmål til revisor, der så kunne give ligeså

kvalificerede svar.

For at sikre at ingen skulle føle sig overkørt, valgle dirigenten at lade foretage afstemning ved handsoprækning

om godkendelse af det fiemlagte regnskab. Afstemningen gav som resultat, at 5 stemte imod, 8 undlod at

stemme og 51 stemte for godkendelse af det fremlagte regnskab.

Regnskabet blev herefter godkendt.
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Indkomne forslag.
Formanden orienterede generalforsamlingen om modtagne, engagerede forslag fra andelshavere.

Der var enighed om, at de konstmktive oplæg skulle medtages i den af bestyrelsen planlagte - og oplagt

nødvendige - revision af selskabets nugældende vedtægter. I forbindelse med indkaldelsen til næste års

generalforsamling vil forslagene til de ændrede vedtægter blive vedhæftet.

Godkendelse af budget for det indeværende og det nærmest følgende år.
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til budget for selskabet.

Bestyrelsen vil tilstræbe at budgettet i fremtiden vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til den årlige

generalforsamling.

Men trods den korte forberedelse, blev der dog udvekslet spørgsmål og svar mellem deltagere og revisor.

Med opfordring til bestyrelsen om bedre styr på budget og regnskab godkendte generalforsamlingen

bestyrelsens forslag til budgettet for Udsholt Vandværk 20ll/2012.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen var Peter Godtfredsen og Steen Folke Nielsen, der begge var villige til genvalg.

Endvidere var Anette Slesvig og Per Christensen villige til at modtage valg.

Da bestyrelsen hidtil kun havde bestået af 4 medlemmer, mod det i vedtægterne bestemte antal på 5

medlemmer, skulle der vælges i alt 3 nye bestyrelsesmedlemmer for det kommende år.

Dirigenten foranstaltede derfor skriftlig afstemning blandt de 4 emner til de tre pladser.

Resultatet af afstemningen blev:

- Anette Slesvig

- Steen Folke Nielsen
- Peter Godtfredsen

- Per Christensen

58 stemmer

5l stemmer

43 stenrmer

19 stemmer

Herefter bestå,r den siddende bestyrelse for Udsholt Vandværk af:

Per Roswall, Peter Godtfredsen, Karl Richard Jørgensen, Anette Slesvig og Steen Folke Nielsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Kim Klemmensen og Per Christensen modtog valg som henholdsvis l. og2. suppleant.

8. Valg af revisor.
Til revisor valgtes firmaet BDO Scan Revision. På dagen repræsenteret ved

Revisor Kristina Ørbæk Skudstrup.

9. Eventuelt.
På spørgsmål fra forsamlingen orienterede formanden om hvad tilslutningsafgiften anført i takstbladet

omfatter.
Forhold omkring måleværdier i vandanalyser blev omtalt. I forbindelse med igangværende renoveringer og

opdateringer af vandværkets anlægsdele, vil der ske forbedringer i vandkvaliteten fra Udsholt Vandværk.

Hermed sluttede generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der ligeledes takkede generalforsamlingen for

interesse og engagement.

Bent NielsenUdsholt d. 15. maj 201l.

Dirisent --;KJ \\i.lre'.
(


