
Andelsselskabet Åstrup Vandværk

Referat fra ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. marts 2017 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, hvor af det fremgik, at de 
investeringer, som er sket i boring og nye filtre, har givet den ønskede forbedring af vandkvaliteten. 
Vandspildet på ledningsnettet har været acceptabelt, der er håb om at spildet falder yderligere efter 
at en større lækage er udbedret. Der er ikke planlagt væsentlige investeringer i de førstkommende 
år. Vandværket vil med de budgettere overskud på mere end 200.000 pr. år konsoliderer kapitalen, 
for at være rustet til eventuelle nye krav og udfordringer herunder en eventuel ringforbindelse til 
Horbelev Vandværk.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse og samarbejdspartnerne for gode  samarbejde i det 
forløbne år.

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 takstbladet.

Ref.: Budgettet og takstbladet blev gennemgået. Bestyrelsen stillede forslag om uændrede takster 
for 2018. Generalforsamlingen godkendte budget og takstblad.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Ref.: Bent Jørgensen og Flemming Hansen blev genvalg til bestyrelsen. Som bestyrelsessuppleant 
nyvalgtes Kenneth Jakobsen Vejringe.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ref.: Benny Larsen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleanten er kun på valg hvert andet år.

8. Behandling af indkommende forslag

Ref.: Ingen forslag var indkommet

9. Eventuelt.

Det var oppe at vende om de problemer med ekstraopkrævninger til forbrugerne, som har været 
omtalt i pressen på de sidste havde betydning for Åstrup Vandværk. Forsamlingen blev enige om at 
de problemer hørte større forsyningsselskaber til.

Generalforsamlingen hævet dirigenten , Vagn Lollike, sign


