Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling d. 1. juli 2017.
Der var 18 fremmødte incl. bestyrelsen, heraf 12 stemmeberettigede.
Formand Jørn Lavtsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Dagsordenen blev fulgt.
Punkt. 1. Som dirigent blev Kurt Christiansen foreslået og valgt.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og at dagsordenen indeholdt det den skal iflg.
vedtægterne, nedsatte et stemmeudvalg, og gav herefter ordet til formand Jørn Lavtsen for aflæggelse af
bestyrelsens beretning.
Punkt 2. Bestyrelses beretning.
Formand Jørn Lavtsen afgav bestyrelsens beretning, understøttet af power points.
Her indsættes beretningen.
Debat: der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev taget til efterretning med
akklamation.
Punkt 3. Regnskab 2016 til godkendelse.
Kasserer Flemming Møller Jensen, der har overtaget kassererposten fra Alfred Jensen i starten af året,
aflagde det reviderede regnskab understøttet af power points. Gennemgik og forklarede enkelte poster, og
forklarede bl.a. skatteforhold, egenkapital og regnskabsprincipper.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt med akklamation.
Punkt 4. Budget 2018 til godkendelse.
Formand Jørn Lavtsen forelagde budgetforslag 2018.
Gennemgik via power points de enkelte poster, herunder vandtakster, og forklarede udviklingen gennem
årene. Marielyst vandværks prisniveau er en del lavere end flertallet af vandværker. Der har været uændret
vandpriser siden 2015, både på fast afgift og M3 pris. Uændret vandpris også i 2018, men en lille stigning i
statsafgifterne. Prispolitik blev omtalt.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og budget 2018 blev godkendt med akklamation.
Punkt 5. Indkomne forslag – ingen indkommet.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen.
Næstformand Alfred Jensen genopstillede ikke.

Bestyrelsesmedlem Tom Ahlqvist, villig til genvalg, blev genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem indstillede bestyrelsen Birger Mikkelsen Bøtøvej til valg. Han blev kort
præsenteret af formanden. Birger Mikkelsen blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen indstillede som 1. suppleant Peter Hansen, Humlevænget, og som 2. suppleant Leif Andersen
Langøvej til genvalg. Begge blev valgt.
Valg af revisorer.
Som eksterne revisorer indstillede bestyrelsen til genvalg af Deloitte (fra 1.8.2017 igen Beierholm) v. Svend
Sand. Beierholm v. Svend Sand blev genvalgt.
Interne revisorer:
Bestyrelsen indstillede Bodil Blomqvist Langøvej til genvalg og Henrik Petersen Bøtøvej som ny
revisorsuppleant. Begge blev valgt.
Punkt 8. Eventuelt.
Der var ingen indlæg fra salen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede for en god rolig
generalforsamling, takkede for fremmødet, takkede dirigenten for godt arbejde, og ønskede alle en god
sommer.
Generalforsamlingen 2018 afholdes lørdag d. 7. juli 2018.
Finn A.

