
Referat fra generalforsamling i Elsegårde Vandværk Andelsselskab 

Søndag d. 7. juli 2013 kl. 13.00 

Abildsöe, Elsegårdevej 45, Elsegårde. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

Henrik Winther er på valg og medtager genvalg. Jan Rømer er på valg 

(Niels Peter Diget er på valg i 2014) 

(Henrik Scmidt-Hansen er på valg i 2014) 

(Asbjørn Thyregod er på valg i 2015) 

Claus Smedegaard er for nuværende suppleant 

6 . Valg af Revisorer. Hans Kni er for nuværende valgt fra byen. ?? er valgt fra sommerhuse 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

 

Ad 1: Birgitte Heiberg blev valgt til ordstyrer. 

Ad 2:  Det har været et godt år med bestyrelsesarbejdet. Vi har fået færdiggjort vores nye 

overvågnings- og styresystem. Så nu skulle det virke, og de 2 campingpladser afprøvede det ved at 

lukke vand i deres pool-anlæg på skift, og straks kom der en alarm,  for vandforbrug kl. 03 om 

natten. 

Vi havde en udbytterig "arbejdsdag" d. 5. maj, hvor der var mødt mange medlemmer op. Vi fik sat 

låse i dør og lem til vandtank. Vi fik ryddet alle ukrudtsbuske omkring vandværker, så  risikoen for 

rodindtrængning blev minimeret. 

En ny arbejdsdag skulle finde sted, når PE havde fundet en egnet trappe. 

Ad 3: Regnskabet blev gennengået. Der blev stillet spørgsmål til: Aktiverne: Egendom og 

bygninger, der var en skrivefejl i bygninger: 172.000 skulle være 161250 kr. 

Man skulle også finde ud af hvad posterne dækker over. 

Regnskabet blev godkendt, også selv om at vores revisor ikke havde revideret det. 

Ad 4:  Salg af vand: 96.000+45.000 i alt 141.000 kr. Afskrivningerne skal øges, så investeringen i 

styreanlæg kan afskrives over 3 år. 

Takstblad: Tilslutningsafgift 30.000 kr. + moms i 2012 priser, indexreguleres. 

Ny tilslutningsafgift for 2013 skal på taktsbladet. For sent anmeldt forbrug er ikke momsfrit som 

det står i taktstbladet. 

Budget og takstblad blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 

Ad 5: Henrik genvalgt.  

Henrik Jeppesen fra sommerhusområdet er indstillet til valg i stedet for Jan Rømer. 

Jan Rømer er valgt som suppleant fra sommerhusområdet og Søren Fur er valgt som suppleant fra 

landsbyen. 

Hans Kni er valgt som revisor fra landsbyen, Gunnar Ougaard Stefanson  er valgt som revisor fra 

sommerhusområdet. 

 



Ad 6: Bjørn påpegede, at revisorerne skal underskrive regnskabet, og det skal ske inden 

generalforsamlingen. 

Hans Kni skal underskrive regnskabet for 2012, for at det kan godkendes. 

 

Ad 7.  Ingen indkomne forslag. 

Ad 8.  Bestyrelsen vil gerne høre om vi kan flytte generalforsamlingen frem til før sommerferien. 

De kunne de godt, hvis det kan lade sig gøre at få vedtægterne ændret på rette vis. 


