Hadsten Vandværk.
Generalforsamling den 27. august 2020.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Referat.
Antal: 24 medlemmer var mødt op. Heraf 6 fra bestyrelsen, idet Peter Bakke var forhindret.
Desuden deltog driftleder Bjarne Larsen.

1. Som dirigent blev valgt Freddy Christensen (FC). Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt varslet. ( I år udsat fra april på grund af coronakrisen.)
2. Bestyrelsens beretning blev forelagt af formand Lars Karstenskov Andersen (LKA).
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
3. Det reviderede regnskab blev forelagt af økonomisk controller Kristen Mark (KM).
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, uden spørgsmål.
4. Budgettet for 2020 blev forelagt af KM. Nu indeholder budgettet også Neder Hadsten
Vandværk efter fusionen pr. 01.01.2020. 3 spørgsmål fra salen om honorarer og takster blev
besvaret af KM og LKA. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Forslag om ”Udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven og skattepligten”
var fremsat af bestyrelsen. LKA orienterede om sagen. En informationspjece om konsekvenserne
mv. er også blevet husstandsomdelt fra 15.02.2020 til 24.02.2020 og samtidig lagt på vandværkets
hjemmeside.
Resultatet af den skriftlige afstemning blev: JA: 31 stemmer. Nej: 0 stemmer. Blanke: 2 stemmer.
( 9 medlemmer afgav en stemme ved skriftlig fuldmagt iht. vedtægternes § 9. - i alt 33 stemmer).
Forslaget om udtrædelse er dermed godkendt og behandles igen på extraordinær generalforsamling
den 10. september 2020.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Lars Karstenskov Andersen, Kristen Mark og Niels
Rasmussen. De blev alle genvalgt.
Som 1. suppleant blev valgt Rune Blegvad.
Som 2. suppleant blev valgt Niels Jørgen Bärtel.
Som repræsentanter for Neder Hadsten Vandværks tidligere forsyningsområde blev foreslået og
valgt Laurids Thesbjerg og Kenneth Kjeldsen.
7. Som generalforsamlingsvalgt revisor blev Helle Wulff genvalgt og Kurt Skriver nyvalgt som
revisorsuppleant.
8. Under eventuelt var der ingen bemærkninger.

Side 2

Herefter afsluttede FC og LKA generalforsamlingen.
Dette referat samt powerpoints fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden
www.hadstenvandvaerk.dk
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