
Andelsselskabet Åstrup Vandværk

Referat fra ordinær generalforsamling
Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 i Åstrup Forsamlingshus 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Ref: Til dirigent Vagn Lollike, som konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.

2. Valg af 2 stemmetællere

Ref: Punktet udgik
3. Beretning om det forløbne år.

Ref: Formanden Bent Jørgensen aflagde en fyldig beretning og redegjorde for renoveringen af 
vandværket i det forløbne år og for de dispositioner, som havde bevirket at renoveringen var blevet 
en del dyrere en først beregnet. Resultatet af renoveringen er blevet en bedre vandkvalitet og en god 
forsyningssikkerhed.
I det kommende år har bestyrelsen kun mindre ledningsudskiftning på budgettet i håb om at kunne 
nedbringe spild på ledningsnettet.

Formanden takkede forbrugerne for den udviste forståelse i den lange periode under renoveringen, 
hvor forsyningen ikke var tilfredsstillende.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Ref: Kasserer Flemming Hansen gennemgik årsregnskabet som blev enstemmigt godkendt.

5. Budget for det kommende år fremlægges, herunder eventuel ændring af takstblad.

Ref: Budgettet og takstbladet blev gennemgået. Bestyrelsen stillede forslag om en takstændringer og 
en mindre omlægning af taksterne, som går ud på at en større del af prisen for vand opkræves som 
fast afgift. Ændringen går ud på at den faste afgift forhøjes med kr. 150 incl. moms og den variable 
afgift nedsættes fra 5,75 til 5,25 kr. pr. m3.  Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Ref: Søren Andersen, John Nielsen og Chresten Fisker blev alle genvalg. Til bestyrelsessuppleant 
genvalgtes Kurt Albrechtsen

7. Valg af revisor og  revisorsuppleant.

Ref: Freddy Jacobsen blev genvalgt som revisor og Palle Andersen genvalgtes som revisorsuppleant.

8. Behandling af indkommende forslag

Ref: Ingen forslag var indkommet
9. Eventuelt.
Ref: Bestyrelsen blev af generalforsamlingen rost for at have udvist rettidig omhu med hensyn til 
renoveringen 
Formanden takkede alle samarbejdspartnerne og den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det 
forløbne år.

Generalforsamlingen hævet dirigenten , Vagn Lollike, sign


