Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.a.
Den 1.august 2020
1. Valg af dirigent
•
•

Niels Fisker (NF) blev valgt som dirigent
NF gjorde opmærksom på, at selvom Generalforsamlingen ikke var indkaldt
i henhold til vedtægter skulle den betragtes som ordinær generalforsamling
grundet restriktioner og lovgivning omkring covid19-pandemien.

2. Bestyrelsens beretning
• Svend-Erik Klein (SEK) afholdt den mundtlige beretning. Beretningens fulde
ordlyd kan downloades på vandværkets www.hasnaes-vand .dk.
•

Beretningen blev godkendt

1. Regnskab 2019 til godkendelse
• Claus Carstensen (CC) gennemgik 2019-regnskabet herunder 2020
budgettallene.
• Der var spørgsmål til forskellene i de årlige omkostninger til vandanalyser.
Forskellene skyldes, at råvandsanalyser fremover foretages hvert 4. år
•

Regnskab 2019 blev godkendt.

2. Budget2020
• CC fremlagde budget og investeringsbudget for 2020. Det blev påpeget, at
der var forskel på investeringsbudgettets samlede beløb og
omkostningsbudgettetes tilsvarende tal. Dette bliver rettet. Budget 2020 blev
godkendt.
•

Takstbladet er forhåndsgodkendt af Syddjurs Kommune. Kommunen har
forlangt, at hovedanlægsbidraget beregnes af anlæggets værdi i forhold til
antal forbrugere. Sætningen flyttegebyr "betales af køber' - slettes

•

Bestyrelsen blev opfordret til at få overensstemmelse mellem udgifter og
indtægter ved etablering af nye målerbrønde.

3. Behandling af indkomne forslag
•

SEK fremlagde vedtægtsændringsforslag og motiverede forslaget til ændret
procedure for indkaldelse til generalforsamling. NF redegjorde for, at
forslaget ikke kunne behandles, da det ikke fremgik af indkaldelsen til
generalforsamling. Bestyrelsen trak forslaget tilbage med henblik på at

fremsætte forslaget til næste generalforsamling. Der var debat om forslagets
indhold.
Peter Andersen, 0erhøjen fremlagde forslag til ændret fordeling mellem fast
bidrag og m3-prisen for vand. Forudsætningen var, at den faste afgift skulle
nedsættes og m3-prisen forhøjes. Forslaget blev bl.a. motiveret med hensyn
til miljø. Debatten resulterede i et forslag, der ville pålægge bestyrelsen at
arbejde videre med forslag om ændret fordeling af fast - og variabelt bidrag.
Generalforsamlingen afviste forslaget. Bestyrelsen erklærede, at man ville
følg e udviklingen på området.

•

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
•

På valg var: Per Prip og Claus Carstensen. Begge blev genvalgt. Som
suppleanter blev valgt: Jens Randru p, Færgevejen 57 samt Kirsten TureII,
Lærkefund svej 25

5. Valg af revisor
•

Kovsted og Skovgård blev genvalgt

6. Eventuelt
•

Bestyrelsen blev bedt om at undersøge om MobilPay ville være en mulighed
for betaling af regninger mellem medlemmerne og vandværket, og om dette
ville gøre transaktionen billigere totalt set.

•

Bestyrelsen modtog ros for den professionelle og arbejdsomme indsats for
drift og vedligeholdelse af vandværket.

•

På spørgsmål om den planl agte nyudstykning ved Lærkelundsvej/0ervej
kunne bestyrelsen oplyse, at der er kontakt til kommunen. Bestyrelsen har
gjort opmærksom på, at dele af udstykningen ligger inden for 300m til vores
boringer. Derfor forventer vi krav om kloakering/opsamlingstanke

Randers, den

Niels Fisker
Dirigent
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