Referat af generalforsamling i Egå Vandværk a.m.b.a den 27. marts 2019.
Formand Henrik Simonsen bød velkommen.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag fra andelshaverne eller bestyrelse.
5. Fastsættelse af budget, herunder fastsættelse af takster
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år eller
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne
Henning Sørensen, Edvard Karlsen, Jesper Mertz Andersen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Mogens Nygaard og Peer Otto Nielsen.
8. Valg af 1-2 interne revisorer og revisorsuppleant.
På valg er Vagn Grosen Andersen og Knud Aage Eriksen.
På valg som revisorsuppleant er Troels Holdt-Nielsen.
9. Eventuelt.
Til stede var 1 andelshaver, 5 bestyrelsesmedlemmer og vandværkets tekniske- og
administrative medarbejdere.

Ad 1.
Andelshaver Vagn Grosen Andersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annonce i Lokalavisen, samt på hjemmesiden og
gav ordet til formanden.
Ad 2.
Formand Henrik Simonsen fremlagde bestyrelsens beretning, der lægges på hjemmesiden
efter generalforsamlingen.
Formanden sluttede beretningen af med at takke vandværkets ansatte, revisorerne og
bestyrelsen for godt samarbejde.
Efter formandens beretning spurgte andelshaveren ind til et punkt.

Andelshaver Vagn Grosen Andersen spurgte ind til hvorfor spildprocenten på vand var steget.
Bestyrer Torben Vidkjær meddelte, at der havde været et større brud i GL. Egå samt en defekt
anboring på Dalsagervej, som forklarede den øgede spildprocent, men at ledningsnettet
generelt er i god stand.
Der var en god debat og beretningen blev vedtaget.
Ad 3.
Knud Østrup fremlagde regnskabet, der har ligget til gennemsyn på vores kontor.
Andelshaver Vagn Grosen Andersen spurgte ind til de effektiviseringskrav vandværket er
pålagt ifølge vandsektorloven og om vi får betaling for de ydelser vi leverer til Gl. Hjortshøj
vandværk.
Knud Østrup svarede, at vandværket har gode muligheder for at håndtere
effektiviseringskravet. For det første bortfalder kravet om årlige besparelser på ca.
300.000 som følge af historiske overdækninger, fra og med 2021. For det andet giver den
økonomiske ramme mulighed for bedre at styre økonomien samlet inden for drift og
investering. For det tredje forventes der lempelser for den økonomiske styring som følge
af et politisk forlig, der blev indgået i efteråret.
Indtægter fra ydelser til Gl. Hjortshøj Vandværk a.m.b.a. indgår som indtægt under
nettoomsætning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad.4.
Der er ingen indkomne forslag fra andelshavere eller bestyrelse.
Ad.5.
Knud Østrup fremlægger budgettet assisteret af formand Henrik Simonsen.
Budgettet samt takstbladet i sin helhed, godkendes af generalforsamlingen.
Ad. 6
Bestyrelsesmedlemmerne Henning Sørensen, Edvard Karlsen og Jesper Mertz Andersen
Genvælges.
Ad.7.
Mogens Nygaard og Peer Otto Nielsen vælges som suppleanter.
Ad. 8.
Vagn Grosen Andersen og Knud Aage Eriksen genvælges som interne revisorer.
Troels Holdt-Nielsen genvælges som revisorsuppleant.

Ad.9.
Der var en debat om kildebeskyttelse ved vores boringer og formand Henrik Simonsen
forklarede om sprøjtefri zoner og at vandværket i den forbindelse havde købt et jordstykke,
som var indenfor zonen og vi i fremtiden ville prøve at købe mere jord omkring vores boringer,
for at beskytte mod nedsivning af pesticider.
Formand Henrik Simonsen afsluttede generalforsamlingen, takkede for det fine fremmøde og
gav ordet frit.

Næstformand.
Henning Sørensen.

_______________________________
Dirigent Vagn Grosen Andersen

