Brandsbjerg Vandværk
Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt onsdag d. 16. juni 2021
Referent: Thomas H. Larsen

Dagsorden:
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Valg a dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2020
Budget for 2021
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Jens Thor og Thomas Larsen – villige til
genvalg
7. Valg af bestyrelses suppleant – ny skal vælges
8. Valg af revisor – på Valg er Jesper Christensen – villig til genvalg. Revisor suppleant er Ole
Mathiesen – villig til genvalg
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Kurt Sørensen blev valgt som dirigent. Han kunne efterfølgende konstatere at varsel på 14 dage for
indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt, men ikke afholdt inden april jvf vedtægterne.
Den sene afholdelse skyldes COVID-19 retningslinjer. Ingen af de fremmødte havde protester mod
at generalforsamlingen kunne afholdes.
2. Formandens beretning
Beretningen fra formanden Arne Nilsen.
Kommentar:
En andelshaver opfordrede bestyrelsen til at arbejde mere konkret på at finde en løsning på at få
reduceret hårdheden af vandet. En anden andelshaver ønskede at bestyrelsen er grundige i at
afdække både fordele og ulemper for alle andelshavere før der evt træffes en beslutning om en
løsning.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
Jens Thor gennemgik tallene for regnskabet for 2020, som blev godkendt uden kommentar.
4. Budget for 2020.
Gennemgået af Jens Thor, som blev godkendt efter følgende svar og kommentarer.
Den øgede indtægt skyldes at kubikmeter prisen er øget, jvf takstbladet for 2021.
På noterne er der anført forkert årstal.

5. Indkommende forslag
Der er ikke modtaget forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Thor Larsen og Thomas Larsen var på valg og begge modtog genvalg.
7. Valg af bestyrelses suppleant
Rene Larsen ønskede ikke valg. Michael Larsen blev valgt til posten.
8. Valg af revisor
Jesper Christensen var på valg og modtog genvalg. Revisor suppleant Ole Mathiesen var på valg og
modtog også genvalg
9. Evt.
Andelshaver ønskede at høre om bestyrelsen arbejdede for en tilslutning til Kalundborg Forsyning?
Formanden kunne svare at der pt ikke arbejdes ikke på dette.
Der blev stillet spørgsmål om der ville komme flere andelshavere til foreningen i nær fremtid?
Formanden kunne svare at der kommer 3-4 andelshavere ifm en kommende udstykning.

