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Referat af Generalforsamlingen i Tarup Vandværk den 30. april 2019.
Pkt. 1.

Valg af dirigent
Formanden spørger rundt i forsamlingen, om nogen melder sig frivilligt….
Der bliver peget på Jørgen Storm
Jørgen Storm vælges efterfølgende til dirigent.
14 fremmødte heraf 10 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen.
Fra kontoret deltog Frank Christensen og Djinnie Jensen

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning i det forløbne år.
Formanden fremlagde beretningen (se vedlagt)
Beretningen udløste følgende spørgsmål:
Ros til ny hjemmeside:
Den nye hjemmeside blev rost. Den er professionel og god information.
Hvad koster vandet fra Næsby vandværk?
I forbindelse med at der blev oplyst at Tarup vandværk i en periode har købt vand fra Næsby vandværk
blev der stillet et spørgsmål omkring prisen for vand fra Næsby.
Det er sådan at i den periode Næsby hjalp med at levere vand til Vandcenter Syd. Er alle omkostninger
viderefaktureret til Vandcenter Syd 1:1. Tarup Vandværk har ikke haft yderligere omkostninger i den
forbindelse.
Ansættelse af driftsbestyrer – Suppleantens rolle.
Der blev spurgt til om suppleant har været inde over bestyrelsen i forbindelse med at næstformand blev
ansat som driftsbestyrer.
Suppleanten har de sidste mange år, været med til alle bestyrelsesmøde på Tarup vandværk og har derfor
også været med hele tiden.
Har formanden tænkt sig at træde tilbage.
Formanden svarede at det har han ikke tænkt sig, men at det jo er bestyrelsen der træffer den afgørelse når
bestyrelsen konstitueres efter generalforsamling.
Supplerende kommentar til de nye antenner.
At vandværket nu får løbende aflæsninger hjem betyder ikke at ansvaret forsvinder for den enkelte
forbruger. Det er stadig forbrugerens egen pligt at kontrollere sin installation og måler. At vandværket
kontakter forbrugeren er blot en ekstra service til gavn for forbruger, vandværk og miljøet.
Taget til efterretning.
Beretningen blev efterfølgende godkendt.

Pkt. 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Michael Sig EY
Revisor Michael Sig indledte med et oplæg vedr. skattesagen. Han fortalte at vandsektoren har vundet
skattesagen i højesteret og hvordan det så har påvirket regnskabet for 2018.
Herefter gennemgik Michael Sig regnskabet.
Gennemgangen udløste følgende spørgsmål:
Hvilken bil har vandværket valgt at investerer i ?
Der er blevet indkøbt en sort VW touran.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
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Pkt. 4.

Indkommende forslag.
Der er modtaget et forslag om at der bliver informeret vis SMS 2 dage før generalforsamling ligesom når
vi skal huske en tid ved tandlægen.
Svar: det er bestyrelsens holdning at SMS tjenesten skal bruges til det der er formålet med den, nemlig at
informerer omkring driftsforstyrrelser.
Vi vil I stedet hellere arbejde på at få etableret en facebookside hvorpå vi fremadrettet kan orientere vores
forbrugere ligesom vi også bruger hjemmesiden.

Pkt. 5.

Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Revisoren fremlagde budget, der ikke gav anledning til spørgsmål.
Budget blev efterfølgende godkendt.

Pkt. 6.

Fastsættelse af formandens honorar.
Der foreslås at honorar hæves med 100,00 pr. mdr.
En forbruger antyder, at honorar er for højt og mener i stedet det skal nedsættes.
Generalforsamlingen stemmer om honorar skal hæves med kr. 100,00 pr. mdr.
Af de 10 stemmeberettiget, stemmer 8 for og der vedtages at honorar hæves med 100,00 pr. mdr.

Pkt. 7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Sven Andersen er på valg, og modtager genvalg.
Birger Weinholdt er på valg, og modtager genvalg.
Frank Christensen er på valg – han modtager ikke genvalg
Suppleant Kristian Jørgensen er på valg, og modtager genvalg.
Forbruger Ernst Nielsen vælger også at opstille til bestyrelsen.
Der gøres klar til en skriftlig afstemning.
Kristian Jørgensen og Djinnie Jensen vælges til stemmeoptæller.
Der afstemmes og optælles stemmer.
Sven Andersen – 10 stemmer
Birger Weinholdt – 10 stemmer
Kristian Jørgensen – 8 stemmer
Ernst Nielsen – 2 stemmer
Sven Andersen, Birger Weinholdt og Kristian Jørgensen vælges derfor til bestyrelsen.
Bestyrelsen peger på Jørgen Storm som ny suppleant – Jørgen Storm vælges herefter til suppleant.

Pkt. 8.

Eventuelt.
En stor tak skal lyde til hele bestyrelsen og personale på Tarup Vandværk.
Formanden takkede for god ro og orden og herefter var generalforsamlingen slut.

