Dynt-Gammelgab Vandværk

Protokol fra Generalforsamling
Torsdag d. 17. september 2020 klokken 19:30
på
Nette Jensen i Skelde.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og protokolfører.

2.

Formandens beretning om det forløbne år.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.

Budget, herunder takstblad for det kommende år, fremlægges til godkendelse.

5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Martin Hansen og Birger List-Jensen.
(Begge modtager genvalg)
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant.
Efter tur afgår Niels Krogh Hansen.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Eventuelt.

Protokol:
Ad. 1. Som dirigent vælges Hans Erik Fogh, som protokolfører Birger List-Jensen.
Hans Erik konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, når man ser bort
fra forsinkelsen, der skyldes de indførte forholdsregler, for at forhindre spredning af
Covid 19 virus.
Tilstede er 31, inkl. de 5 bestyrelsesmedlemmer. 28 er stemmeberettigede, 2 er
gæster fra Skelde Vandværk.
Fuldmagt:

Fuldmagtgiver:

Ole Hansen:
Svend Rasmussen:
Lars Hansen
Poul Martinussen
Keld Christensen
Lars Paulsen
Bent Toft
Chr. Rasmussen
Steffen Krog
Lene Dall Lindgreen
Jan Marcussen
Steen Petersen
Jonna Have
Niels Frederik Jensen
Else Marie Toft
Poul Erik Nielsen

S. Davidsen, Wolfgårdsvej 3
Jimmy Petersen, Gendarmvej 5
Leif Johannsen, Dyntvej 63
Linda og Benjamin Jørgensen, Dyntvej 96
Karsten Christensen, Gendarmvej 1a
Morten Hagensen Petersen, Dyntvej 78a
Poul Dinsen, Gammelmark 5
Lene Byllemos, Dyntvej 80
Bo Hansen, Dyntvej 87
Evy Hansen, Dyntvej 73
Herwig Griepentrog, Gendarmvej 1
Evald Cordes, Dyntvej 64
Anders Mortensen, Dyntvej 65
Ingrid og Lauritz Hansen, Gammelmark 15
Dynthuset, Gratelund 2
Claus M. Hansen, Dyntvej 70

Stemmeberettigede:

28 +16 fuldmagter, i alt 44

Ad. 2. Beretning over år 2019…
Så kunne det lykkes at samles til generalforsamling i dynt gammelgab vandværk.
Der kom lige en Corona i vejen første gang vi kaldte ind og så var der noget
sommerferie der skulle overståes. Men nu er vi her…
Det bliver en kort beretning denne gang… 2019 har nemlig været et år hvor tingene
bare har gået sin gang uden problemer.
Vi brugte 26.188 kbm i 2019. 2018 lå lidt højere med den tørre sommer, så vi er
tilbage på niveau med 2017.
Alle analyser fra Skelde vandværk ligger på Dynt-skelde-landbsbylaug hjemmeside.
Ingen anmærkninger og anormaliteter i 2019 og heller ikke i 2020.
Der har ikke været nogen ledningsbrud overhovedet i 2019.
Vi har faktisk kun afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2019, som også er et udtryk for at
der ikke har været gang i så meget.
Dog er vi lykkedes med at få lidt bedre styr på økonomien. Sidste gang vi sad her
havde vi ikke en særlig god likviditet og vi betalte en del renter ved at trække
pengene på kassekreditten. I sommeren 2019 fik vi endnu et lån hos
kommunekredit i stand på 400.000 kr., så vi nu er ude over at låne pengene på

kassekreditten. Renteudgiften er også faldet gevaldigt i denne øvelse. Vi havde et
lån hos kommunekredit i forvejen og de to lån er lagt sammen ved at optage et nyt
lån og indfri det gamle, så vi bare har et lån som udløber i 2027. Det vil sige vi har
ikke udskudt udløbsdatoen i forhold til det første lån.
Vi deltager også stadig så vidt muligt i vandrådets og vandsamarbejdets møder. I
2019 tror jeg kun vi var afsted til 1 møde. Kommunen er fortsat i gang med
indsatsplaner og så skal alle BNBO’ere screenes for om de skal være pesticidfri.
Kommunen lægger op til at der skal ske en indsat i langt de fleste.
Tak til bestyrelsen (og skelde vandværk) for godt samarbejde.
Spørgsmål fra Ole Hansen til vores lån, Poul Erik beder om, at tage det op, under
punkt 3, regnskab.

Ad. 3. Årets regnskab:
Indtægter
Omkostninger
Resultat

kr. 438.083
kr. 298.190
kr. 78.563

Regnskabet godkendes ved håndsoprækning.
Ole Hansen synes, at beløbet til regnskabsassistence på kr. 13.000 er for højt og
foreslår, at bestyrelsen finder en billigere løsning.

Ad. 4. Budget 2020:
Indtægter
Omkostninger
Resultat

kr. 251.300
kr. 137.250
kr. 56.325

Jan Marcussen mener, at vore omkostninger generelt er for høje, Poul Erik svarer,
at det er omkostninger vi ikke kan slippe for, selv om vi kun er et forsyningsselskab
og ikke udvinder vandet selv.

Takstblad:
Der er følgende ændringer i takstbladet i forhold til 2019:
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed
Stikledningsbidrag pr. stk.

kr. 15.000
kr. 5.000
kr. 5.000

Resterende beløb er uændrede, dog denne gang er alle beløb opført inkl. moms.

Afstemning om budget og takstblad:
For:
Imod:
Blank:

30
13
1

Budget og takstblad for 2020 er hermed vedtaget.

Der bliver stillet forslag om, at der ud over driftsregnskabet, bliver lavet et
likviditetsregnskab, så man kan følge progressionen i tilbagebetalingen af vores lån.
Forslaget kommer til afstemning ved håndsoprækning.
Forslaget bliver nedstemt.

Ad. 5. a. Martin Hansen bliver genvalgt til bestyrelsen.
Birger List-Jensen bliver genvalgt til bestyrelsen.
b. Poul Matinussen bliver valgt som suppleant.
Jesper Nielsen bliver genvalgt som suppleant.
c. Niels Krogh Hansen bliver genvalgt som bilagskontrollant.
d. Hans Erik Fogh bliver genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.

Ad. 6. Keld Christensen trækker sit forslag, efter at budget og takstblad er blevet vedtaget.
Jan Marcussen fremlægger sit forslag, om at hver andelshaver skal indbetale kr.
5000, for at kunne afbetale vores lån hurtigere.
Steffen, Gammelmark synes ikke Jan’s forslag er rimeligt for en, der som han er
nytilflyttet og har mange omkostninger i forvejen, i forbindelse med flytningen.
Poul Erik mener, at det vil være et uhyre vanskeligt job for kassereren, at skulle
inddrive disse kr. 5000 fra andelshaverne.
Jan Marcussen trækker sit forslag.

Ad. 7. Der er en generel diskussion omkring økonomien og de indsendte forslag.
Lene Dall mener, det virker formålsløst, at vi nu har skullet forholde os til de samme
forslag flere år i træk, selv om de hver gang er blevet nedstemt.
Keld Christensen mener, at det er hans demokratiske ret, at sende forslaget ind, så
ofte han vil.
Dirigent Hans Erik Fogh lukker diskussionen her, afslutter generalforsamlingen og
takker for god ro og orden.

Protokolfører Birger List-Jensen

