Åhuse Vandværk a.m.b.a.
Åhusene 3, Ejby
4070 Kirke Hyllinge.
CVR nr.: 31 50 72 27

V/formand Jack Greve-Møller
Åbakken 62, Ejby
Telefon nr. 26 19 57 77
Ejby

Referat af
Ordinær Generalforsamling for Åhuse Vandværk a.m.b.a
Fredag den.29. marts 2019, klokken 19.00, i Ejby Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Leif Andersen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning, udsendes sammen med indkaldelsen:
Jack fremlagde bestyrelsens beretning. Der blev livligt kommenteret vedr. ny boring og
nye målere
3. Regnskab 2018: Blev gennemgået og godkendt
4. Budget 2019: Budgettet blev godkendt. Kassereren oplyste om, at vi har været i kontakt
med Beierholm og planlægger at skifte til Beierholm. Udgifterne til revidering af
regnskab, opkrævninger og medlemskartotek vil stige. MEN der har været mange
problemer/fejl i år med Plettner.
5. Indkomne forslag. Forslag skal, i henhold til vedtægterne, være bestyrelsen i hænde
senest mandag den 15. februar 2019:
Bestyrelsen havde forslag med til investeringer. jvf. beretningen
Ny Boring/ grund.
Bestyrelsen blev pålagt at finde den bedste placering. Der var forslag om, at man kunne
se på marken ud for Åbakken 25? Lejre kommune og brøndborer Brøker skal kontaktes.
De skal være med i godkendelsesprocessen.
Nye Målere
Målerne SKAL skiftes i år. Det blev drøftet, om det skulle være nye elektroniske eller
gammeldags mekaniske målere. Prisen for de elektroniske er væsenligt højere OG vi har
ikke stor tiltro til deres driftsikkerhed. Bestyrelsen ønsker heller ikke mere at bruge 3-5
dage mellem jul og nytår på måleraflæsning. Efter afstemning blev det enstemmigt
vedtaget, at bestyrelsen skulle finde det bedste og billigste tilbud på MEKANISKE
målere. Det betyder, at vi alle fremover selv skal aflæse målere og indberette
målerdata til nytår.
Honorar til bestyrelsen
Kassereren fremlagde et forslag om, at vi fulgte Danske Vandværkers forslag til
aflønning/ honorar. I år har både formand og kasserer brugt mange timer på drift og
regnskab. Vi blev enige om, at formand / kasserer noterer timeforbrug op. Honorar
drøftes igen næste generalforsamling.
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6. Valg. På valg til bestyrelsen er:
Henrik Buch Iwersen Åbakken 52. Modtager genvalg.
John Mihalech. Modtager ikke genvalg.
Nyt bestyrelsesmedlem:
Elisabeth Beckmann, Åbakken 40

Suppleant, Johnny Klitgaard Åbakken 53
Ny suppleant:
Mike Rasmussen. Åhusene 49

Eventuelt:

På bestyrelsens vegne
Jack Greve Møller
Inger Lassen
14-04-2019
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