Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00 hos Didde
Dich, Bøsserup Huse 1.
Der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer, som formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Robert Bech Nielsen blev valgt til referent.
Johannes Hecht-Nielsen blev valgt til dirigent, og han indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var lovlig iht foreningens vedtægter.
2. Bestyrelsens årsberetning
Bestyrelsens årsberetning var vedlagt indkaldelsen.
Den blev godkendt uden bemærkninger af generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Steen Sørensen fremlagde kort årsregnskabet for 2015.
Revisor Svend-Erik Jensen uddybede det nye regnskabsprincip for vandværker, hvor man nu
opererer med overdækning og underdækning i stedet for overskud eller underskud. Revisor
gav udtryk for, at vandværket har en god økonomi.
Revisorerklæringstypen skal besluttes på generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen foreslog at
fortsætte med ’udvidet gennemgang’, som er næsthøjeste niveau for revisors arbejde.
Årsregnskabet og revisorerklæringstypen blev godkendt uden bemærkninger
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling på årets generalforsamling.
5. Budget for 2016 og 2017
Formanden redegjorde for stigning i driftsudgifter grundet bestyrelsens beslutning om at sætte
pumpe to i drift igen i 2016. Endvidere trænger vandværket til at få repareret og malet de
pudsede overflader, hvilket også er indeholdt i budgettet.
Revisor påpegede, at formuleringen ’revideret budget 2016’ ikke giver mening, idet budgettet
ikke er revideret af en revisor. Bestyrelsen forklarede, at det skulle forstås som revurderet
eller ændret ift det budget for 2016, det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år.
6. Valg af formand
Rudy Ploug genopstiller og blev genvalgt.
7. Valg af kasserer og sekretær
Sekretæren er på valg i lige årstal og Robert Bech Nielsen blev genvalgt.
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8. Valg af bestyrelsesmedlem
Mogens Grønholdt Pedersen blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Arne Cederholm valgt som 1. suppleant.
Ditte Dich blev valgt som 2. suppleant.
10. Valg af revisor
Revisionsfirmaet TimeVision blev genvalgt.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt

Referatet godkendt den 3. juni 2016

-----------------------------------Johannes Hecht-Nielsen, dirigent

-----------------------------Robert B. Nielsen, sekretær

Ud over bestyrelsen og suppleant Didde Dich var følgende medlemmer fremmødt:
Tove Emborg, Bakkevænget 2
Johannes Hecht-Nielsen, Bakkevænget 24
Svend-Erik Jensen, Bøsserup Strand 15
Kristian Kaltoft-Sørensen, Bøsserup Strand 19
Jan Yt Hansen, Bakkevænget 5
Ingolf Gram Hansen, Strandparken 5
Diana & Ove Hansen, Bakkevænget 3
Aase Brogaard, Bøsserup Huse 3
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