Bøsserup Vandværk a.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 9. juni 2013 kl. 10.00 i Egebjerg
Forsamlingshus.
Der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer og bestyrelsen modtog fuldmagt fra ét
medlem.
1. Valg af dirigent
Rudy Ploug blev valgt som dirigent, og han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens formand Henning Foli-Andersen fortalte, at der siden den ekstraordinære
generalforsamling d. 26. april 2013 har været arbejdet på at opstille en ny bestyrelse.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Henning Foli-Andersen fremlagde det reviderede regnskab for 2012. Der blev kort redegjort for
de høje reparationsudgifter, der skyldes, at mange dele på vandværket er blevet udskiftet i
2012.
Et medlem spurgte til manglende betalinger af vandafgift. Der blev svaret, at alle medlemmer
er blevet opkrævet for vandafgift, og de, der er i restance, er blevet rykket. Enkelte
medlemmer har betalt for meget, og det vil blive modregnet i næste opkrævning.
Årsregnskabet blev godkend af generalforsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag
Henning Foli-Andersen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, og fremhævede
det hensigtsmæssige i, at bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer i stedet for kun 3.
Dette ikke mindst set i lyset af den situation bestyrelsen har stået i igennem de seneste
måneder, efter den tidligere formand og den tidligere kasserer gik bort med få måneders
mellemrum.
Der var ikke fremmødt det – i henhold til vandværkets vedtægter – nødvendige antal
medlemmer (2/3) til beslutning om ændring af vedtægter uden en ekstraordinær
generalforsamling. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.
Forslaget sendes videre til en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse.
5. Revideret budget for 2013 og 2014 fremlægges til godkendelse
Henning Foli-Andersen fremlagde budgetterne for 2013 og 2014, herunder forslaget om at
hæve den faste afgift fra kr. 1.600 til kr. 1.800 fra 2014.
De fleste udgifter forudsættes uændret i forhold til 2012. Dog skal lønnen til
vandværkspasseren sættes op grundet mere arbejde, og bestyrelsens honorar skal ligeledes
hæves. Endelig er der afsat større udgifter til revisoren i 2013, på grund af det ekstraordinære
arbejde, han har haft med at udarbejde regnskabet for 2012 efter den tidligere kasserers død.
Et administrationsfirma vil fremadrettet føre vandværkets regnskab, herunder forestå
afgiftsopkrævning, rykke for restancer, afregne moms og afgifter m.m.
Budgetterne blev godkendt af generalforsamlingen.
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6. Valg af formand
Rudy Ploug blev enstemmigt valgt som formand.
7. Valg af kasserer
Steen Sørensen blev enstemmigt valgt som kasserer.
8. Valg af sekretær
Robert Bech Nielsen blev enstemmigt valgt som sekretær.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Ole Formann og Henning Foli-Andersen blev enstemmigt valgt som hhv. 1. og 2. suppleant til
bestyrelsen.
10. Valg af revisor
Revisionsfirmaet TimeVision blev genvalgt
11. Eventuelt
Intet under dette punkt.
Den nyvalgte formand Rudy Ploug takkede den tidligere bestyrelses medlemmer for deres
arbejde gennem de seneste måneder, efter den tidligere formands og kasserers død.
Referatet godkendt af bestyrelsen d.
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Rudy Ploug, formand
Dirigent ved generalforsamlingen

Steen Sørensen, kasserer

Robert Bech Nielsen, sekretær

------------------------------Henning Foli-Andersen
Afgående formand

