Ordruplund Vandværk / Jens Fredsgaard
Referat af generalforsamlingen 21.06.2015 kl. 10.00 på Fårevejle Golfhotel.
1 dirigent
Jens Fredsgaard blev valgt. Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og
beslutningsdygtig. Materialet til generalforsamlingen blev udsendt 02.06.15.
2 årsberetning
Axel Laursen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.
3 fremlæggelse af årsregnskab
Jens Fredsgaard gennemgik det reviderede regnskab for 2014. Regnskabet blev godkendt.
4 fremlæggelse af budget 2016 samt fastsættelse af takster for 2016
Jens Fredsgaard gennemgik det udsendte forslag til budget og takster for 2016. Budget og takster blev
godkendt.
5 indkomne forslag
Fra Jørgen Kaae om indkøb af et parti pumper i et passende antal til at opnå mængderabat…
Forslaget blev ikke vedtaget.
Fremsat af bestyrelsen:
‐ ændring af §6 stk. 2, 3. afsnit til:
Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved information på værkets hjemmeside eller
via elektronisk post til hver enkelt andelshaver, dog således at andelshavere der har tilmeldt sig brevpost,
får indkaldelsen pr. brev.
‐ ændring af §10, stk. 3, 1. afsnit tilføjes:
Udsendelse sker på samme medie som i §6 stk. 2 (indkaldelse til generalforsamling).
‐ ændring af §10, stk.5, 2. afsnit, 3. punktum til:
Formanden eller kassereren har prokura til at tinglyse, ændre eller aflyse deklarationer, der er tinglyst på
andelshavernes ejendomme til sikkerhed for betaling af vandafgifter.
Til vedtagelse af de 3 vedtægtændringer kræves, at 2/3 af andelshaverne er repræsenteret og at
beslutningen vedtages med 2/3 af afgivne stemmer. Hvis mindre end 2/3 er repræsenteret, men 2/3
stemmer for, kan forslaget på en ekstraordinær generalforsamling vedtages med 2/3 af afgivne stemmer.
Mindre end 2/3 var repræsenteret, men mere end 2/3 stemte for, hvorfor forslagene skal fremlægges ved
en ny generalforsamling, hvor de kan vedtages med 2/3 af stemmerne, uanset antallet af fremmødte.
6 valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
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Hans Jensen og Carl Hågensen blev valgt.
Suppleanter:
Marianne Petersen og Jan Voetmann blev valgt.
7 valg af revisorer
Genvalg af registreret revisor Jonna Christensen og genvalg af Vagn Slott Andersen
8 valg af revisorsuppleanter
Genvalg af en registreret revisor i samråd med Jonna Christensen og genvalg af Henning Brandt.
9 Eventuelt
Forskellige sager blev drøftet, men intet taget til referat.

J Fredsgaard (dirigent).

