Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Generalforsamling 2015

Sted / tid : Vossevang Kro, Frederikssundsvej 198 , 3310 Ølsted, Søndag den 02. august 2015
kl. 10.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab 2014/2015 til godkendelse. Budget 2015/2016 til efterretning.
4. Indkomne forslag. (Ingen forslag modtaget)
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasser for 2. år. (Margit Kibsgaard er på valg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.(Erik Degnemark er på valg)
c. Valg af bestyrelsessuppleant 2 år. (Gurli Bell er på valg)
6. Valg af revisor
a. Valg af 2 revisorer for 1 år (Åge Olsen og Erling Kauffmann er på valg)
b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Knud Bell er på valg )
7. Eventuelt

Dagsordenens punkt 1.valg af dirigent og referent. Bestyrelsens forslag til dirigent er
Erling Kauffmann og forslag til referent er Erik Degnemark. Der var ikke andre forslag og begge
blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen d.d. den 02.august 2015 er lovligt indkaldt idet
kuverten med indkaldelsen er poststemplet 17.06.15
.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort i avisen, Halsnæs Posten.
Der var ingen indvendinger mod indkaldelsen .
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden Per Hansen bød alle fremmødte velkommen til Andelsselskabets Ølsted Strands
Vandværks ordinære generalforsamling 2015.
Formanden bad de fremmødte om at mindes de andelshavere der siden sidste generalforsamling er
afgået ved døden med en kort stilhed.

Ordet blev givet til formanden for fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Beretningen vil blive vedlagt nærværende referatet.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen.

Formanden konstaterede at der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 møder i kontaktudvalget.
Stikord og spørgsmål i forbindelse med beretningen :

Focus for året har langt overvejende været at få indført kravene fra dokumenteret
drikkevandssikkerhed (DDS)
Alle vandværker ,der udpumper mere end 17.000 m3 vand om året ,har skulle indføre systematisk
kvalitetssikring på vandværket – et såkaldt ledelsessystem.
Dette har gjort at vi har fået dokumenteret stort set alle arbejdsgange på vandværket.
Vi registrerer hver gang en opgave har været udført.
Vi kunne meddele kommunen at vi har indført systemet og har anvendt det i en periode. Dette skete
i marts 2015.
Vandet fra vort vandværk er af fin kvalitet. Det oppumpede vand er fint gammelt grundvand.
Alle rapporter med analyser af vandkvaliteten viser at vi overholder samtlige af de tilladelige
grænseværdier.
Vandforbruget er faldende, og for tiden på ca. 30.000 m3 om året. Vi regner dog med at være tæt på
’bundgrænsen’ med et gennemsnitlig forbrug på 50 m3 vand pr forbruger.
Vandværket bliver løbende renoveret og er god stand.
Ledningsnet og vandmålere.
I indeværende regnskabsår har der allerede været flere brud som følge af et lynnedslag i
vandværkets elektronik der bevirkede at trykket ændrede sig.
Økonomi.
Vi har grundlæggende sund økonomi.
Bestyrelsen har vedtaget at vi ikke ønsker at have over 750.000 kr. stående i samme bank.
Dette for ikke at kunne miste pengene ved et evt. bank krak. Vi har derfor valgt at købe
obligationer for en del af pengene.
I forhold til de mange problemer der har været med opkrævninger de foregående år er vi glade for at
kunne fortælle ,at vi endelig har haft det vi regner med kan kaldes et normalt år i den forgangne
periode, selv om der fortsat udsendes en del rykkere.
Vi har renoveret vores takstblad.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Næste punkt på dagsordenen var kasserens fremlæggelse af årsrapporten for 2014/2015.
Kasseren gennemgik regnskabets resultatopgørelse side 9 med vandafgifter mv. på kr. 6866243 jf.
note side 12 .Der blev spurgt til rykkergebyr. Rykkergebyr dækker mere over indtægter fra
ejendomsmæglere når de får oplysninger fra vandværket. Endvidere punktvis gennemgang af de
tilhørende noter på regnskabets side,12 - 16.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag.:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelse.
Valg af kasser for 2 år: Margit Kibsgaard afgår som kasser.
Valg af kasser for 2 år: Henriette Høeg blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Erik Degnemark blev valgt. Arne Nielsen (ikke til stede)
blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år: Peter Jeppestien (Lærkestien 11) blev valgt. Gurli Bell blev
valgt
Valg af 2 revisorer for 1 år: Åge Olsen og Erling Kauffmann blev valgt.
Valg af revisorsuppleant for 1 år: Knud Bell blev valgt.
Eventuelt.
Telefon nr. til VVS manden. VVS Kraft vagttelefon: 47 76 06 66
Vandværket: Kontortid mandag mellem 14.00 – 16.00 Telefon: 70 21 47 74

Afslutning: Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen er slut.
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