Ordinær generalforsamling i Arrild Vandværk
Torsdag den 17/3 2016 kl. 19.30 i
Feriecentrets Restaurant.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
Valg af protokolfører.

Valgt blev Hans Christian Wind.
Valgt blev Lilly Riggelsen

2. Bestyrelsens beretning v/Jakob Schmidt.
Beretningen vedlægges referatet.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/Birgitte B. Olsen.
Årets resultat: Overskud 155.572 kr.
Regnskabet vedlægges referatet.
Debat – Beretning og Regnskab.
Forespørgsel om skift af stophaner på Slotsvej idet de er gennemtæret?
Kaj Mamsen forklarer situationen og henviser til budgettet hvor der er afsat
midler til udskiftning.
Spørgsmål vedr. gebyrindtægter – 50 kr. pr. medlem?
Der er skiftet administrationsselskab, hvilket giver denne ekstra omkostning.
Beløbet er tilbageført til medlemmerne igen.
Spørgsmål vedr. lønninger i 2014 – der er ingen udgifter i 2015?
Der har været deltagere på kursus i en længere periode, hvilket har bevirket
at der er givet lønkompensation i 2014.
Vedr. Punkt 2.

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

Vedr. Punkt 3.

Regnskabet er godkendt.

4. Forelæggelse af budget 2017 v/Birgitte B. Olsen
Budget for 2017 vedlægges referatet.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Jan Hjortlund
Jan Hjortlund blev genvalgt
Peter Laasholdt
Peter Laasholdt blev genvalgt
Christian Munksgaard
Christian Munksgaard blev genvalgt
Suppleanter:
På valg er:
Thorben Oksen
Gunnar Schmidt
6. Valg af revisor
På valg er:
Mona Jønsson

- Thorben Oksen blev genvalgt
- Gunnar Schmidt blev genvalgt

- Mona Jønsson blev genvalgt

7. Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen)
Der er ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Der er indkøbt et skilt - Arrild Vandværk.
Der er for tiden ingen planer om åbent hus i vandværket. Såfremt der er
ønsker om at se vandværket kan man rette henvendelse til Kaj Mamsen.
Bestyrelsens sammensætning blev gennemgået. Der er 7 medlemmer hvoraf
2 medlemmer skal være medlem af ”Arrild grundejerforening”

Hans Chr. Wind

Lilly Riggelsen

