Andelsselskabet Grimstrup Vandværk

Referat fra Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 19.00
Generalforsamlimgen blev afhold hos Kasserer Mona Lund da der ikke var nogen tilmeldt
udover bestyrelsen samt en suppleant , hvilket efter bestyrelsens mening er meget
skuffende ud af 274 forbrugere

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev Kurt lund valgt

2. Valg af referent
Som referent blev Kurt Lund valgt

3. Formandens beretning
Formanden Mogens Lund fremlagde en meget fyldestgørende årsberetning for 2016 og som
blev godkendt at de tilstedeværende
- Formandens beretning for 2016 er vedlagt på hjemmesiden

4. Det bilagskontrollerede regnskab
forelægges til godkendelse
Kasserer Mona Lund fremlagde regnskabet for 2016 og det blev godkendt at de
tilstedeværende uden bemærkninger
- Regnskabet for 2016 er vedlagt på hjemmesiden

5. Budget for det kommende år forelægges til
godkendelse
Kasserer Mona Lund fremlagde budgettet for 2016 og det blev godkendt at de
tilstedeværende
- Budgettet for 2017 er vedlagt på hjemmesiden

6. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag til anskaffelse af Ilt, pH og temperatur måling af vores råvands
tank , som bestyrelsen herefter vil se muligheden for indkøb af

7. Valg af medlemmer og suppleant til
bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er:
Mona Lund (modtager genvalg)
Henning Sandager (modtager genvalg)
På valg som bestyrelsessuppleant er:
Kurt Lund (modtager genvalg)
Mona Lund blev genvalgt til bestyrelsen
Henning Sandager blev genvalgt til bestyrelsen
Kurt Lund blev genvalgt som suppleant

8. Valg af bilagskontrollant
På valg som kontrollant er:
Ellen Holdensen (modtager genvalg)
Niels Ove Biltoft (modtager genvalg)
Ellen Holdesen blev genvalgt som bilagskontrollant
Niels Ove Biltoft blev genvalgt som bilagskontrollant

9. På valg som kontrollant suppleant er:
Keld Weiss (modtager genvalg)
Keld Weiss blev genvalgt som suppleant

10.Eventuelt
Det eneste punkt under eventuelt var problematikken omkring den manglende interesse fra
vores forbrugere i Grimstrup Vandværk hvilket nok ikke er holdbart for bestyrelsen i
fremtiden

