I/S SKØRPING VANDVÆRK
Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00
www.skoerpingvandvaerk.dk

Referat af ordinær generalforsamling, 20.03.2019:

•

Onsdag den 20.03.2019 kl. 19 Skørping Idrætshal, mødelokaler ved cafeteria.
Deltagere:
23 fremmødte interessenter inkl. Bestyrelsen.
3 interessanter medbragte en gyldig fuldmagt.
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Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Dan Brock Faber (DBF) som dirigent, (DBF) valgt ved applaus.
valgt.
(DBF) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i
Rold Skov bladet den 5. marts 2019.
2

Beretning om det forløbne år 2018

Årsberetning fremlagt ved formand for Skørping vandværks bestyrelse Christian S.
Schmidt (CSS)
Årsberetning er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
Spørgsmål fra forsamlingen:
1.
Udgør gamle anboringer i alumium en sundhedsrisiko?
Svar: Nej, vi har få anboringer i aluminium, som kan medføre et vandtab, men aluminium kan ikke give afsmitning til vandet.
Beretningen blev godkendt ved applaus
3

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Årsrapport 2018 udleveret til de fremmødte
Kasserer Thomas Vestergaard (TV) gennemgik Resultatopgørelse, balance og driftsregnskab.
Regnskab godkendt ved applaus.
4

Budget for det kommende år forelægges

Regnskabstal 2018 og budget 2019 gennemgået.
Spørgsmål fra forsamlingen:
1.
Hvorfor er budget ikke udleveret, således budget kan sammenholdes med
regnskab for de foregående år?
Svar: Budget og regnskab vil som sidste år blive offentliggjort på vores hjemmeside.
Budget og regnskab er gennemgået på skærm. Bestyrelsen vil næste år udlevere kopi
af såvel årsrapport og budget til generalforsamlingen.
Budget godkendt med applaus.
5

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Christian S. Schmidt (CSS) og Jesper Hannibalsen (JH).
Begge modtager genvalg. Ingen modkandidater.
(CSS) og (JH) genvalgt med applaus.
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Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Rasmus Winther genvalgt som 1. suppleant
Lars Boye genvalgt som anden suppleant.
Der var ikke andre kandidater.
De to kandidater valgt med applaus.

7

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Ove Jørn og revisorsuppleant Johan Rafaelsen blev genvalgt med applaus.
8

Eventuelt

Caper Meyer (CM) redegjorde for vandværkets arbejde med at finde ny kildeplads ved
Fræer. PowerPoint præsentation offentliggøres på hjemmesiden.
Der var forslag om, at bestyrelsen tog initiativ til opkøb af jord ved indvindingsområde for ny kildeplads for at beskytte drikkevand. En nabo har tilbudt jordsalg.
Bestyrelsen kan ikke aktivt indgå i købsaftaler eller aftaler omkring sprøjte og gødningsfri zoner, før vi kender resultatet at prøveboringen og har tilladelse til en permanent indvindingsboring.
Opfordring til bestyrelsen om aktivt at opfordre til at undgå sprøjtning i haver, herunder større synlighed via Facebook og evt. arrangement ved byfest mv.
Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling.
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