Bøsserup Vandværk amba stiftet den 29. aug. 1968
Referat
Ekstraordinær generalforsamling i Bøsserup Vandværk den 26. april 2013 hos Didde Dich,
Bøsserup Huse 1.
Der var 24 andelshavere tilstede.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Redegørelse (den nuværende bestyrelse)
3. Valg af formand
4. Valg af kasserer
5. Valg af sekretær
6. Valg af suppleanter
7. Eventuelt
Punkt 1.
Bestyrelsen foreslog Johannes Hecht-Nielsen. Da der ikke var andre forslag blev han valgt. Johannes HechtNielsen takkede for valget og han konstaterede at indkaldelsen var lovligt indvarslet, og gav herefter ordet til
den konstituere formand Henning Foli.
Punkt 2.
Henning Foli startede med at mindes formanden Erik Christensen der afgik ved døden 23. okt. 2012 og
kasserer Asbjørn Østergaard der afgik ved døden den 27. marts 2013 med 1 minuts stilhed.
Herefter overrakte han blomster til Tove. Margith fik sin buket overbragt efter generalforsamlingen, som en
hilsen fra Vandværket for det store arbejde Erik og Asbjørn har gjort gennem mange år.
Herefter orienterede Henning om begrundelsen for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
Den nuværende bestyrelse består af Henning Foli, Ole Formann og Ove Hansen der har overtaget et
vandværk hvor Erik og Asbjørn har stået for alt der havde med vandværket at gøre, så det har været et
stort arbejde med at finde ud hvor vi skulle starte, ang. vandværkspasser, andre samarbejdspartnere, bank,
arkiver og bilag siden påske.
Vandværket kører rigtig godt og vandværkspasser Sebastian har styr på det. Han har lovet at forsætte med
jobbet, men der skal findes nogle der bor i området til at hjælpe ham med f.eks. at åbne vandværket for
håndværker m.m. – det så ikke ud til at det bliver et problem.
Alternativet er at få et firma til at overtage pasning af vandværket.
Regnskabet er ikke færdigt da revisor mangler at se på bilag bl.a. med opkrævninger og betalinger for vand.
Problemet skulle kunne løses hurtigt når den nye kasserer for adgang til et vandværkssystem med alt vedr.
girokort, medlemskartotek, labels m.m.
Ole Formann har fået udleveret Asbjørns arkiv og bilag der nu ligger på vandværket.
Thomas Knygberg har opdateret vandværkets hjemmeside. Han har lovet at lægge referatet fra denne
generalforsamling på hjemmesiden. Bestyrelsen takkede Thomas for hans arbejde med at finde materiale på
Erik`s og Asbjørn`s p.c.`er.
Punkt 3-6
Blev udskudt til den ordinære generalforsamling, da den nuværende bestyrelse var godt i gang med at
arbejde med bilag og arkiver m.m., hvor årsregnskabet bliver forelagt.
Punkt 7.
Den nuværende bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling.
Den nuværende bestyrelse vil fremkomme med et forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 personer.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden og
sluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling og gav ordet til Henning Foli,
der takkede dirigent for god ledelse af generalforsamlingen, samt takkede Ove Hansen og især Ole Formann
for et stort stykke arbejde med arkiv og bilags læsning.
Der var positive tilkendegivelser fra flere andelshavere om at indtræde i bestyrelsen efter
generalforsamlingen.
Bøsserup, 10. maj 2013
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