Den 6. september 2016

Referat af
Ordinær Generalforsamling i Nyrup Vandværk
lørdag den 27. August 2016 kl. 10.00
i Vig forsamlingshus, Ravnebjergvej 1, Vig

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015-2016 og godkendelse
af samme.
4. Orientering om forventet virksomhed i det kommende år.
5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
---------------------------------1. Valg af dirigent
Erik Nielsen blev valgt som dirigent
og konstaterede,
generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

at

På generalforsamling var 36 af vandværkets andelshavere mødt. 26 var
repræsenteret ved fuldmagt.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens formand aflagde beretning for perioden 1.april til 31. marts
2016(se denne på hjemmesiden www.Nyrupvandforsyning.dk under
generalforsamling).
Bestyrelsens holdning og udtalelse vedr. repræsentantskabets formand
gav anledning til en meget langvarig debat omkring ansvarsfordeling og
kommunikation mellem bestyrelse og repræsentantskab.
Efter debatten og besvarelse af spørgsmål i forbindelse med beretningen
m.m. blev denne taget til efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015-16 og
godkendelse af samme
Regnskabet var underskrevet af den af generalforsamlingen valgte
revisor og Revisionshuset i Holbæk.
Repræsentantskabet har indstillet regnskabet til godkendelse.
Kassererens gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål.

Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Orientering om forventet virksomhed i det kommende år
Bestyrelsesformanden orienterede om planerne for 2016-17 og
understregede i den forbindelse, at vandværket vil blive drevet i samme
spor som hidtil, idet dette har vist sig at fungere godt.
5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant
Genvalgt blev revisor Hans Thomsen og revisorsuppleant Jørn Nielsen.
6. Indkomne forslag
Det af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer blev opdelt i 3
afstemninger.
Først blev der stemt om et ændringsforslag til forslagets punkt 3, således
at der til forslaget om et nyt §15, stk. 3 tilføjes: ”Den af bestyrelsen
valgte registrerede eller statsautoriserede revisor skal godkendes af
generalforsamlingen.”
For ændringsforslaget stemte 44, imod stemte 16.
Dernæst stemtes om forslagets punkter 1), 2) og 3) med det vedtagne
ændringsforslag.
For disse punkter stemte 44, imod stemte 16.
Endelig blev der stemt om forslagets punkter 4) og 5).
For disse punkter stemte 47, imod stemte 12.
Da forslaget er indstillet til godkendelse af repræsentantskabet, er
forslaget med afstemningerne vedtaget, jf. vedtægternes § 9, stk. 5.
7. Eventuelt
Der var intet til behandling under dette punkt.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet kl. 12:30.

