Referat Generalforsamlig i Arnøje Vandværk den 8. marts 2013
Mette Wanting valgt som ordstyrer.
Hilsner fra Gunnar som desværre var sygemeldt.
Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
1) FORMANDENS BERETNING
John Valeur kunne fortælle, at vandværket havde haft et roligt år uden nedbrud, bortset fra en enkelt
formiddag med strømsvigt fra SEAS. Dette var dog kortvarigt.
Vandværket har fået 2 nye medlemmer, Pølsekrogen 7 og 9, og vi er således i alt
137 medlemmer.
Vandværket omlægning til AMBA er anmeldt i Selskabsstyrelsen – der kan gå nogle måneder med
sagsbehandlingen. Når det hele er på plads vil de nye vedtægter blive lagt ud på hjemmesiden.
Kort- og Matrikelstyrelsen frigivet deres data. Det betyder at vi kan bruges deres kort når vi laver vores
ledningsnet.
Vandværket har lejet jord af Seinhus og lagt til vandværksgrunden, for at sikre at der ikke sprøjtes i en
radius af 25 meter fra boringen.
Stor ros til Lindy for den flotte vedligeholdelse af vandværksarealet.
Der blev orienteret om kommunens planer om ” Energi landsbyer ” hvor Hellested med omliggende sogn
ville søge. Stemningen var positiv for vandværkets deltagelse, og ligeledes for Forsyningslaugets deltagelse.
Formandens beretning blev godkendt.
2) REGNSKAB
I Gunnars fravær havde Lea trådt til mht. fremlæggelse af regnskabet.
Regnskabet blev godkendt
3) BUDGET
Budget for 2013 er lig med regnskabet for 2012, idet der ikke kalkuleres med ændringer i forhold til dette.
Budgettet blev godkendt.
4) VALG TIL BESTYRELSEN
John Valeur og Klaus Munch-Knudsen var på valg. Begge blev genvalgt.
Lea blev valgt som suppleant
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5) EVENTUELT
Vi diskuterede reglerne omkring revisor/revisorer. Gunnars datter, Lone, ville
gerne være fri. Gunnar fortsætter. Michael Skov blev valgt som revisorsuppleant.

Vandaflæsninger foretages primo december.
Medlemmerne opfordres til at indberette via vores hjemmeside. Man kan herved
undgå de kr. 50,- i ”dummebøde.
Referatet påføres det samlede vandforbrug, som pr 31-12-12 udgjorde 13200 m^3
Efter generalforsamlingen orienterede Klaus om udviklingen i Arnøje Forsyningslaug.
Herefter var der fællesspisning. Gule ærter, flæsk, pølse mm., samt grønlangkål til de
kræsne. Øl og snaps.
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