
Andelsselskabet Åstrup Vandværk

Referat fra ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2018 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 det havde været 
et stille år med hensyn til investeringer, vedligeholde og brud. Vandprøverne viste at vandkvaliteten 
var god og uden spor af de meget omtalte rester fra sprøjtemidler. Der er dog en enkelt udfordring 
som formentlig skyldes at generator og luftindtag sker fra samme rum, der er nu taget imitativ til at 
dette forhold er rettet. Fra offentlig side er fremkommet krav om at LER digitaliseres, således at 
ledningsnet m.m. bliver tilgængeligt i en database. Det kræver en del arbejde fra vandværkets side 
og assistance udefra. Omkostningen skønnes at løbe op i 75-100.000 kr. for forventes påbegyndt i 
2018-19
Formanden takkede den øvrige bestyrelse og samarbejdspartnerne for det 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 
2019. Generalforsamlingen godkendte budget og takstblad.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Ref.: Søren Andersen, John Nielsen og Chresten Fisker blev genvalg til bestyrelsen for en ny 2 årig 
periode. Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Kurt Albrectsen Moseby, ligeles for 2 år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ref.: Freddy Jacobsen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleanten Palle Andersen genvalgtes 
for 2 år.

8. Behandling af indkommende forslag

Ref.: Ingen forslag var indkommet
9. Eventuelt.

Det blev drøftet at fremme udskifningen af vandmålere/stophane i eller tæt på forbrugeren ejendom 
og flytte den så tæt på skel som muligtaf hensyn til måleraflæsning og problenet med evt. utæte 
stikledninger.Bestyrelsen blev rost for at have taget initiativ til nytegning af forsikringe.

Generalforsamlingen hævet dirigenten , Vagn Lollike, sign


