Ordinær generalforsamling i Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
4. april 2018 kl. 1900 i Karleby Forsamlingshus
Vandværkets andelshavere var via lokalavisen indkaldt til ordinær generalforsamling i Karleby
Forsamlingshus med afsæt i følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
Valg af Revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Fremmødte deltagere fra bestyrelsen: Christian Søegaard, Klaus Lund, Karl Christian Koch, Ole
Pedersen, Henning Hansen, Johnny Falk og Peter Buhl.

1. Velkomst og valg af dirigent
Formand Christian Søegaard bød de fremmødte andelshavere og bestyrelsen velkommen til
generalforsamlingen 2018 og beklagede indledningsvis, at generalforsamlingen ikke jf. vedtægterne
var blevet afholdt inden udgangen af marts. Herefter blev Jesper Tauby valgt som dirigent. Jesper
noterede sig, at der var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen i lokalavisen.

2. Bestyrelsens beretning
Christian Søegaard redegjorde for bestyrelsens beretning – herunder bl.a. arbejdet i det forgangne
år og fremtidsvisioner og -planer for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a., og der henvises til
beretningen jf. særskilt dokument. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vandværkets kasser Jannie Tauby præsenterede det reviderede regnskab. Der henvises til særskilt
bilag. En af de fremmødte andelshavere spurgte til de skattemæssige regler i relation til
Vandværkets egenkapital. Jannie oplyste, at Kirke Hyllinge Vandværk som a.m.b.a. selskab ikke er
skattepligtig. Christian Søegaard redegjorde herefter kort for baggrunden for vandværkets
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egenkapital – herunder at bestyrelsen vurderede, at det var vigtigt at polstre sig til fremtidens
udfordringer med eksempelvis ændret lovgivning, skærpede krav til vandværkerne, renovationer
og andre investeringer mv. Han tilføjede desuden, at Kommunalbestyrelsen kan sanktionere, hvis
egenkapitalen skønnes at være for stor.
En andelshaver spurgte til omkostningerne for de andelshavere, som ikke havde installeret
vandmålere. Jannie redegjorde for omkostningerne for etablering og tilføjede, at disse vil blive
præsenteret for et højt skønnet forbrug. Der var ikke andre spørgsmål og regnskabet blev herefter
godkendt.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Vandværkets kasser Jannie Tauby præsenterede takstbladet og budgettet for 2018. Der henvises
til særskilt bilag. Der var ingen spørgsmål til takstbladet og budgettet som herefter blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Forud for generalforsamlingen var der fremsendt et skriftlig forslag til bestyrelsen om at
undersøge muligheder for installering af et centralt afkalkningsanlæg for at reducere hårdheden i
vandet hos andelshaverne og som følge heraf en eventuel reducering af forbruget af sæber,
afkalkningsmidler mv. Forslaget fremsat af Anne Pedersen og Jan Olsen som begge var tilstede på
generalforsamlingen og uddybede nærmere.
Formand Christian Søegaard redegjorde kort for umiddelbare løsningsmuligheder – herunder
lokale og centrale afkalkningsanlæg. Etablering af et centralt anlæg ville sandsynligvis være
forbundet med betydelige omkostninger. Det blev dog besluttet, at bestyrelsen undersøger
muligheder jf. det fremstillede forslag med fokus på økonomi, investeringsforslag og miljømæssige
konsekvenser. Når de foreløbige konklusioner foreligger, vurderer bestyrelsen, hvordan dette kan
præsenteres for andelshaverne.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
Christian Søegaard, Klaus Lund, Ole Pedersen og Henning Hansen var på valg til bestyrelsen.
Christian og Klaus modtog begge genvalg, mens Ole og Henning ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Efter et generationsskifte skulle bestyrelsen reduceres med 2 pladser, og der var således 2
bestyrelsesposter på valg. Der var ingen andre, der ønskede opstilling, og Christian Søegaard og
Klaus Lund blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Simon Frydelund (1) og Leif Guldbrandt (2) blev valgt som henholdsvis suppleant 1 og 2 til
bestyrelsen.
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7. Valg af Revisorer og revisorsuppleanter
Vandværket revisorer Birgit C. Larsen og Torben Olsen var på valg og modtog begge genvalg. Der
var ikke andre der ønskede opstilling og begge blev derefter genvalgt som revisorer. Der blev ikke
valgt revisorsuppleanter, da dette ikke er betinget af vedtægterne.

8. Eventuelt
Ole Pedersen takkede for mange gode år i vandværket og ikke mindst et rigtig godt samarbejde med
bestyrelsen. Formanden rundede generalforsamlingen af med at takke Ole og Henning for deres
mangeårige og ekstraordinært store arbejdsindsats i bestyrelsen.
Der var ikke andre emner, hvorfor den formelle del af Generalforsamlingen var afsluttet.

Peter Buhl
Referent
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