Rårup Vandværk
Generalforsamling d. 16. juli 2020

Dagsorden

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/formanden
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

4 a. Fremlæggelse af takstblad 2021 til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a. Jan A. Christensen
b. Preben Lund
Suppleant vælges for 1 år
7. Eventuelt.
Referat:
Der var mødt 6 medlemmer op til generalforsamlingen, og præcis kl. 19.00 bød
formanden velkommen, idet han bad om forslag til valg af dirigent.
Ad 1)
Foreslået og valgt uden modkandidat blev Peder Ellegaard. Denne takkede for valget
og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet med mindst 14 dages varsel
og derfor var beslutningsdygtig.
Ad 2)
Formanden aflagde mundtlig beretning, som godkendtes enstemmigt uden
kommentarer.
Ad 3)

Kassereren gennemgik posterne i regnskabet, der efter afskrivninger på kr. 200.628
viste et underskud på kr. 73.020. Der var spredte kommentarer, hvorefter
regnskabet godkendtes enstemmigt.
Ad 4)
Budgettet blev mundtligt fremlagt af kassereren, det viser et overskud på 183.000
kr. idet der var indregnet omsætning fra opførelse af 6 boligenheder på Smedegade
10, men vi ved allerede nu, at dette projekt er udskudt til 2021, herefter anslås
overskuddet at ligge i størrelsesordenen 100 – 115.000 kr.
Ad 4a)
Takstbladet for 2021 gennemgået. Eneste kommentar var at i forbindelse med
Hovedanlægsbidrag skal teksten 2 steder ændres til boligenhed.
Herefter blev budget og takstblad godkendt.
Ad 5)
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6)
Der var genvalg til både Jan A. Christensen og Preben Lund for en ny 2 årig periode.
Der var nyvalg til Haldur Omarsson som suppleant til bestyrelsen for 1 år – d.v.s
frem til næste generalforsamling
Ad 7)
Peder Pedersen oplyste, at han havde spurgt sin nabo, om han ville være
bestyrelsessuppleant i vandværket. Dette lovede han at overveje, men vi har stadig
intet svar.
Eventuel levering af vand til Møgelkær blev kort drøftet. Vi har desværre intet hørt
fra den side de seneste 2 år, så vi er ikke kommet videre. Det er en meget
langsomlig affære. Der var enighed rundt om borde om, at ved fornyet henvendelse
skal priserne genberegnes, så det kommer til at handle om aktuelle tal. Emnet
udtømt.
Haldur Omarsson skal med på maillisten.

Herefter var talelysten udtømt og dirigenten hævede generalforsamlingen med et
ak for god ro og orden.
Referent Peder Pedersen
Rårup, den 16/7 2020
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Jan A. Christensen, formand

Peder Ellegaard, dirigent

