PEDERSKER VANDVÆRK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2020 kl. 19.00
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år af formanden
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Autoriseret revisor reviderer regnskabet
7. Behandling af indkomne forslag:
Ændring af vedtægter

8. Eventuelt

Vel mødt
Bestyrelsen

VALG

BESTYRELSE – på valg er:

Hanne Hansen

kasserer

modtager genvalg

Jesper Lodberg

medlem

modtager genvalg

Hans Otto Kofoed

suppleant

modtager genvalg

Referat af generalforsamling i Pedersker Vandværk mandag den 28. september 2020
på Pedersker Samlingshus.
Oprindeligt var generalforsamlingen planlagt til 20.04.2020 men grundet coronakrisen blev den
udsat.
Tilstede: Steffen Munch, Paul Anker Pedersen, Henrik Alfred Lund, Jesper Lodberg,
Solveig og Dan Nielsen, Jørn Peter Koefoed, Hanne Hansen
1. Valg af dirigent: Steffen Munch som kunne konstatere at indkaldelse var rettidig iflg.
vedtægter.
2. Formandens beretning:
Manglende tryk har været et problem, men dette problem er nu løst med nogle nye pumper.
Der blev udpumpet ca. 30.000 m3, incl. ca. 3.400 m3 fra Smålyngen.
Der har i 2019 været nogle ledningsbrud i Hovedgaden og Dr. Glavensvej.
Der er blevet skiftet nogle energibesparende pumper i vandværket.
Der har været et ordinær tilsyn af kommunen som Steffen og Jesper deltog i.
Der var nogle små bemærkninger uden betydning og ellers var alt i orden.
Der er kommet en hjemmeside, som kører fint.
Der vil gerne spares op til reparation på Trekanten, da rørene der ikke har det alt for godt.
Alle vandmålere skal dog også skiftes i 2021.

3. Regnskab forelægges: Regnskab blev fremlagt af kasserer Hanne og sendt til godkendelse af
de fremmødte.
4. Budget: budget for 2020 blev fremlagt.
5. Valg til bestyrelse: Jesper Lodberg, medlem, på valg – genvalgt
Hanne Hansen, kasserer, på valg – genvalgt
Hans Otto Kofoed, suppleant, på valg – genvalgt
6. Revisor revidering: Ingen kommentarer
7. Indkomne forslag: fra bestyrelsen er et ønske om ændring af flere punkter i vedtægterne.
Da der ifølge vedtægter ikke var mødt 2/3 af medlemmerne frem til godkendelse af dette,
indkaldes der til ekstra ordinær generalforsamling mandag den 19. oktober 2020, hvor forslaget
kan godkendes uanset antal fremmødte.
8. Eventuelt: Her blev bankernes minus-renter fra januar 2021 diskuteret.
Der blev endvidere orienteret og snakket om digital ledningsregistrering.
Efter behandlingen af punkterne på dagsorden, takkede formanden og dirigenten Steffen Munch
for god ro og orden og der blev herefter budt på kaffe, brød og kage.
Bestyrelsen har ved kort møde, konstitueret sig uden ændringer.
Hanne Hansen
Referent

