Vamdrup Vandværk
generalforsamling
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30
på Hotel Vamdrup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
a.

Ved ændring af vandsektorloven har mindre forbrugerejede vandværker, der
udpumper under 800.000 m3, mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering
og skattepligt. Bestyrelsen foreslår, at Vamdrup Vandværk udtræder. Se vedlagte
information fra Energistyrelsen og Vamdrup Vandværk.

b. Vedtægtsændringer §16

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelse
Valg af medlemmer:
På valg er Ernst Korff
Niels Pagh Hansen
Find Lauridsen (modtager ikke genvalg)
Valg af suppleant:
På valg er Arne Lauridsen

7. Valg af revisor og suppleant
Revisor:
På valg er Stig Funder
Suppleant:
På valg er Leif Syndergaard
8. Eventuelt

Referat:
Fremmødt: Bestyrelsen + 10 forbruger, hvoraf der er 2 fra samme husstand.
Pkt. 1: Sigfred Thorkilsen blev valgt.
Pkt. 2: Beretning blev fremlagt af formanden og blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3: Regnskabet blev fremlagt af kasserenen, se hjemmesiden, det b lev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4: Budgettet blev fremlagt af kassereren, se hjemmesiden, det blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5a: Børge redegjorde for vandsektorloven og dens betydning for forbrugerne, vi har gennem
de sidste 10 år betalt kr. 970.503 til vand sektorloven, heraf kr. 378.975 i skat, som vi forventer
tilbage betalt på et tidspunkt. Der skal stemmes for en udtrædelse af vandsektorloven på
generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling. Efter udtrædelsen vil der også være
fritagelse af betaling af skat. Det blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5b: Vedtægtsændringer ligger som bilag. Der skal ændres pga. skat forlanger, at for at vi kan blive
skattefri. Så ved evt, opløsning, skal formue overføres til et andet selskab som skal varetage samme
formål. Det bliver enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6: Ernst Korff og Niels Pagh Hansen blev genvalgt. Find Lauridsen ønsker ikke genvalg, Taina
Honnens Thomsen blev valgt til bestyrelsen, Arne Lauridsen og Jørn Daugaard vil gerne opstilles som
suppleant, der foretages skriftlig afstemning. Jørn Daugaard blev valgt til suppleant.
Pkt. 7: revisor: Stig Funder genvalgt, suppleant Leif Syndergaard genvalgt.
Pkt. 8: Der blev forespurgt om, der vil gøres noget for kalken i vandet. Freddy redegør for, hvad er
muligheder for at gøre.
Der blev forespurgt om, der kan gøres noget ved hjemmesiden under punktet "drifts status", at den kan
opdateres 24/7.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Sigfred Thorkilsen
Dirigent

