KOSTRÆDE NY VANDVÆRK - nr.3 i Danmark og nr.1 på Sjælland.
Ordinær generalforsamling 2017

protokol s. 260
Søndag den 19. marts 2016 kl. 10.00 i Køng forsamlingshus, Øbjerggårds Alle 2.
Dagsorden ifølge udsendte ORIENTERINGSBLAD, udsendt febr. 2017.
Fremmødte var 1 andelshaver, revisor, kritisk revisor samt bestyrelsen. Der er afleveret 4 fuldmagter.
Formanden Leif Nygaard bød velkommen.

Generalforsamling iflg. dagsorden:
1:

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
a) Bestyrelsen foreslår Frank. Ingen stemmetællere nødig før det viser sig.
b) Frank konstaterede, at forsamlingen er lovligt indkaldt.

2:

Beretning om det forløbne år
a) Leif berettede om vandværkets drift som fungerer lidt problematisk pga af et stigende
vandspil fra de ældre ukurante ledninger på Bankevejen, som nu er skiftet og vi kan
allerede nu konstatere et markant mindre spild. Der har været et enkelt aftapningssted
med problematisk vandkvalitet - det er der taget hånd om og værket er nu i normal god
vandkvalitet hele vejen rundt. Værket styringssystem er snart forældet og kan kun
vedligeholdes i begrænset tid står for udskiftning og den foretages når mulighed viser
sig. Aflæsning af vandforbrug via elmåler har været til behandling i Vandværksrådet,
Vordingborg kommune, som har betinget sig at såfremt SEAS-nve skal overtage aktierne
heri skal kommunen have fuld rådighed over aflæsning af relevante data. Dette
indebærer mulighed for målinger for hver time og vandalarm ved brud, samt fælles
opkrævninger. Det vil alt andet lige forbedre mulighederne for at inddrive skyldige beløb.
Der kræves blot en radiodel og måler, samt installation – men det er stadig et stykke
fremme i tid. Der er også set fejl på nuværende fjernaflæste målere. Nye boringer er sat
på pause, idet der er uløste problematikker omkring placering.
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Formanden takkede bestyrelsen og driftsbestyrer for godt arbejde i det forløbne år og
afsluttede sin beretning hermed. Der var ikke spørgsmål yderligere og beretningen
tilstilledes generalforsamlingen til godkendelse.

3:

Det reviderede regnskab
a) Regnskabet er rettet og optrykt til udlevering på generalforsamlingen. Frank gennemgik
rettelser og begrundelser herfor.
b) Frank gennemgik i detaljer regnskabets udsving på de enkelte poster efter
Orienteringsbladet – med særlig vægt på de driftsnødvendige poster, der har krævet
merudgifter. El er en post, som er underbudgetteret, ligesom kontorhold og edb er
underbudgetterede. Forsikringer og kontingent er problematisk mht kontering. Dette
drøftedes og her fik vi en forklaring på sammenblanding af konteringer. Der er en stor
forskel på det budgetterede og reelle overskud. Frank forklarede grundigt forskellene på
de reelle poster og budgettet for året og plæderede for et mere robust og retvisende
budget, men konkluderede at værket fortsat har en sund økonomi.

4:

Budget for 2016
a) Frank gennemgik budgettet og de problematikker der er forbundet hermed. Der ses at
være budgetteret med et mindre overskud, der ses at være likvider til at række til de
driftskrav, som kan opstå.
b) Regnskab og budget er stillet til generalforsamlingens rådighed for godkendelse.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen prokura.

5:

Behandling af indkomne forslag
a) Ingen forslag

6:

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen: Erik, Klaus og Gert – villige til genvalg og valgt,
b. Valg til suppleant til bestyrelsen – forslag Anders Dyrløv, Højdevej 14 nyvælges.
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7:

Valg af 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor
a) På valg er Frank Steen og Johannes Jensen – begge genvælges.

8:

Eventuelt
a) Opkrævninger omkring restancer drøftedes, de stadig stigende udgifter i forbindelse med
edb m.v.

Frank takkede generalforsamlingen for den sædvanligvis gode ro og orden – og formanden takker
dirigenten for den sædvanligvis udmærkede og positive ledelse af generalforsamlingen. Tak for i dag.
Hermed erklæres generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent: ____________________________________________
Frank Steen

gg skrev referat den 19.marts 2017.
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