Søndag, den 10. maj 2015 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i St. Havelse Strand
Vandværk A.M.B.A. med dagsordenen jf. vedtægterne som følger
1) Valg af dirigent
2) Beretning om det forløbne år
3} Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges
5) Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7) Behandling af indkomne forslag
8} Eventuelt
ADl) Som dirigent valgtes Gorm Thorsen, Dalsvinget 12 med applaus.
AD2) Dirigenten gav straks ordet til vandværkets formand Jørgen Krogh, som aflagde beretningen om det forløbne år.
Beretningen blev godkendt med applaus. Et medlem havde en bemærkning om det meget hårde vand. Bjarne Jensen
fra bestyrelsen fortalte at han havde monteret en anordning som blødgjorde vandet. Alle var enige om at
vandkvaliteten var helt i top, så god at gæster havde foreslået at man solgte det på flasker. Nikolaj Langballe spurgte
om der var mange restanter. Det blev oplyst at der kun var 4 restanter ud af et samlet medlemstal på lidt under 1000.
For 2 af restanternes vedkommende havde der været lukket for vandtilførslen i en årrække og de sidste 2 stod over
for en umiddelbar lukning.
AD 3) Det reviderede regnskab blev gennemgået af forretningsfører Tom Sass-Nielsen. Regnskabet blev godkendt
med applaus og uden kommentarer.
AD 4) Budgettet for 2015 og 2016 blev gennemgået af forretningsfører Tom Sass-Nielsen. Begge budgetter blev
vedtaget, men Nikolaj Langballe, Kystvænget 3, undrede sig over at indtægterne på budgetterne var højere end i
årsrapporten. Tom Sass-Nielsen forklarede, at budgetterne var udfærdiget og godkendt på et bestyrelsesmøde i
januar måned, altså længe inden man kendte til tallene i årsrapporten. Desuden var der kun en meget lille afvigelse,
hvis man sammenlignede slutresultatet på budgettet og årsregnskabet (kr. 1.000} og da der trods alt var tale om
budgettal, mente han at man godt kunne leve med de forholdsvis små differencer, som der altid ville være ud for de
enkelte poster.
Ad 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jørgen Krogh og Bjarne Jensen var på valg. Begge var villige til genvalg og da
der ikke kom forslag fra salen blev begge genvalgt med applaus. Da Henrik Guhle ønskede at takke af, skulle der findes
endnu et bestyrelsesmedlem og bestyrelsen foreslog Jan Bertelsen, Fuglesangsvej 12, som blev valgt med applaus.
Desuden skulle der vælges en suppleant til bestyrelsen. Her foreslog bestyrelsen Jan Sørensen, Bygvangen 13, som
også blev valgt med applaus. Bestyrelsesformand Jørgen Krogh takkede Henrik Guhle for sit virke i bestyrelsen med et
par gode flasker vin.
Ad 6) Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorerne Dorthe Hansen og Ole Jacobsen. Begge blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleanten Do Vejler havde besluttet at takke af. Bestyrelsesformand Jørgen Krog sagde tak for mange års
arbejde som revisor i vandværket og nu sidst som revisorsuppleant, med et par gode flasker. Do har siddet på disse
poster siden 1996. Fra salen blev forslået Nikolaj Langballe Kystvænget 3 som ny revisorsuppleant. Han blev valgt med
applaus.
Ad 7) Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad 8) Intet fremkommet.

Gorm Thorsen, dirigent

