REFERAT
GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2017 – 19.30 – VINDEBALLE KRO

Dagsorden – jf. Vedtægternes Paragraf 10:
1 – Valg af dirigent.
2 – Bestyrelsens beretning.
3 – Det reviderede regnskab (Årsrapport) forelægges til godkendelse.
4 – Behandling af indkomne forslag.
5 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Para 12 stk. 4).
6 – Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor (Para 13 stk. 1).
7 – Valg af to lokalrevisorer og suppleanter for disse (Para 13 stk. 2)
8 – Eventuelt.
Ad. 1
Formanden bød velkommen til i alt 20 deltagere (inkl. best.) Bestyrelsen foreslog som dirigent Ole
Sækmose. O.S. valgt. O.S. takkede for valget og konstaterede GF lovligt indvarslet. Dagsordenen oplæst.
Ad. 2
Bestyrelsens beretning for 2016 blev fremlagt af formanden. Beretningen godkendt.
Ad. 3
Årsregnskab/Årsrapport for 2016 blev fremlagt af kassereren v/Sven-Erik Eriksen ( Vandværkets daglige
regnskabs-fører). Der er regnskabsført efter nye ’Hvil i sig selv’ principper, hvilket har nogen indflydelse på
tal og resultater. Hovedtal se referat af BM 1/3-2017 Ad. 2. Alle havde fået regnskab og dirigenten foreslog
at alle fik nogle minutter til at studere tal og noter. Regnskabet/Årsrapport blev godkendt.
Ad. 4
Ingen indkomne forlag, men besytelsen havde valgt, under dette punkt, at forelægge og orientere om
tanker, ideer, betragtninger og planer omkring etablering af vandbehandlings- og blødgøringsanlæg! Vi har
haft kontakt – og fået demonstreret – kalkknuseranlæg af AmTech, Herlev (orientering indlagt som bilag).
Orienteringen afstedkom en hel del spørgsmål, som bestyrelsen efter bedste evne uddybede og forklarede.
Bestyrelsen er meget usikker, hvorvidt det virker som lovet, på så stort et ledningsnet som vort. Vi har i
luftlinie 7 km i zone 1 og 5 km i zone 2. Vi skal på grund af værkets to-strengede udpumpningssystem have
to anlæg. AmTech har afgivet tilbud på 533.000 ex moms! Desuden tilbudt gratis prøve i 10 uger, hvilket vi
for nuværende agter os, at tage imod. Dog skal der gives tilladelse fra Ærø Kommune, idet bl.a. ’Styrelsen

for Patientsikkerhed’ – embedslæge m.v. skal høres. Ansøgning er afleveret. Vi savner videnskabelig
dokumentation for virkning.
Ad. 5
Uden modkandidater blev Poul Petersen og Jack Sørensen genvalgt til best. Som suppleanter genvalg til
Svend Widding og Rasmus S. Kristensen.
Ad. 6
Bestyrelsen foreslog genvalg til Deloitte. Genvalg.
Ad. 7
Som lokalrevisorer genvalg til Ole Sækmose og Bjarne Folmer. Som suppleanter genvalg til Hans Jepsen
Albertsen og Svend Widding.
Ad. 8
Intet specielt.

Formanden takkede Ole Sækmose for saglig ledelse. Takkede faste leverandører og samarbejdspartnere for
altid at være på plette og deres faglige dygtighed. Bestyrelsen fik ligeledes en stor tak for et fortræffeligt
samarbejde.
Afslutningsvis blev der udråbt ’Et Leve’ for Vandværket.

Generalforsamlingen sluttede 20.40, hvorefter VV var vært ved et par stykker smørrebrød.
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