Dynt-Gammelgab Vandværk
Generalforsamling
mandag den 29. Marts 2010 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.

5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Andreas 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.
Herunder bestyrelsens forslag til ændringer af §1 og §4.
Det foreslåes at sætningen i §1: ”Selskabet har hjemsted iBroager Kommune”
ændres til: ”Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune.”
Det foreslåes at sætningen i §4: ”Selskabets medlemmer har ret til at blive
forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Broager Kommune
fastsatte regulativ” ændres til: ”Selskabets medlemmer har ret til at blive
forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af tidligere Broager
Kommunes gældende regulativ.”

7.

Eventuelt.

Ad 1.

Som dirigent valgtes Niels Krogh-Hansen. Protokolfører er Birger List-Jensen.

Ad 2.

Formandens beretning:
Der er udskiftet en brøndring i vandværket. Der skal etableres et slambassin
til bundfældning, Vand Schmidt er konsulteret i sagen. Der har kun været et
enkelt brud på ledningsnettet, i vinterens løb og er straks udbedret.

Ad 3

Kassereren gennemgår årets regnskab, der har været indtægter for kr.
262.961,- incl. vandafgift og udgifter for kr. 233.716,- hvilket giver et overskud
på kr. 35.018,-.

Ad 4.

Der budgetteres for 2010 med indtægter på kr. 117.000,- ekskl. Vandafgift,
omkostninger for kr. 96.000,- hvilket så vil resultere i et overskud på kr.
21.000,Takstblad for 2010 er uændret.

Ad 5.

a. Andreas Hansen og Birger List-Jensen genvalgtes som medlemmer til
bestyrelsen.
b. Frede Tychsen og Bent Have genvalgtes som suppleanter til bestyrelsen.
c. Niels Krogh-Hansen genvalgtes som bilagskontrollant.
d. Chr. Ernst Sibbesen genvalgtes som bilagskontrollantsuppleant.

Ad 6.

Det vedtages at afholde en ekstraordinær generalforsamling efter den
ordinære generalforsamling, for at få vedtaget den af bestyrelsen i punkt 6
foreslåede ændring af ordlyden i vedtægternes §1 og §4.

Ad 7.

Udgår.

Tilstede ved generalforsamlingen var 7 personer.
Ref.: Birger List-Jensen

