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Referat af ordinær generalforsamling
afholdt
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 på Hotel Hornbækhus, 3100 Hornbæk.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for året 2014.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag – ingen forslag.
Budget 2015 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til
godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg fra bestyrelsen: Jørgen Ahrendt
Jensen, Geertje Engelholm og Bjarne Pedersen. På valg som suppleant: Finn Thage
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor Erik Helmer Pedersen og som
revisorsuppleant, John Madsen.
8. Eventuelt.
Der deltog 28 personer i generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.
Ad 1
Jørgen Haagen blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen
for lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen.
Ad 2
Formanden Jørgen Ahrendt Jensen (JAJ) forelagde bestyrelsens beretning. Efter forelæggelsen var
der lejlighed til at stille spørgsmål. Søren Rasmussen stillede spørgsmål til vandmålere og Geertje
til antal af vandmålere. Begge spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende af formanden. Herefter blev
beretningen godkendt af forsamlingen med applaus.
Ad 3
Det reviderede regnskab med specifikationer blev i sammendrag gennemgået af revisor Torben
Fritzbøger. Efter gennemgangen fik forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål. Anders Tirstrup
forespurgte til differencen på bankindeståender.
JAJ og TF besvarede det stillede spørgsmål behørigt, hvorefter regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Ad 4
Ingen forslag.
Ad 5
Budget for 2015 med tilhørende takster og formandshonoraret blev gennemgået af revisor TF.
Anders Tirstrup stillede spørgsmål til ejendomsskat på vandtårnet, rykkergebyrer, bestyrerboligen
og beløb afsat til konsulent. Revisor og JAJ besvarede de stillede spørgsmål. Søren Rasmussen
stillede spørgsmål angående ejendomsskat i forhold til, at vurderingerne er urimelige og om vi har
forfulgt spørgsmålet om vurderingerne. Revisor besvarede. Søren Rasmussen opfordrede til, at vi
igen undersøger og forfølger sagen med vurderingerne. Bent Rasmussen forespurgte til
vandsektorloven/forsyningssekretariatet. JAJ besvarede. Søren Rasmussen kritiserede måden,
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hvorpå takstbladet blev fremlagt. Bent Rasmussen og Anders Tirstrup kommenterede tillige. JAJ og
revisor uddybede.
Budget, takstblad og formandshonorar blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg fra bestyrelsen, Jørgen Ahrendt Jensen, Geertje Engelholm og Bjarne Pedersen. Alle villige
til genvalg. Ingen andre forslag og alle genvalgt.
Som ny suppleant blev af bestyrelsen foreslået Majbrit Jacobsen og Thor Lundgreen - ingen andre
forslag fremkom og begge blev valgt. Det bemærkes, at tidligere suppleant Finn Thage i årets løb er
indtrådt i bestyrelsen på vegne Henrik Fritzbøger, der er udtrådt.
Ad 7
Folkevalgt revisor Erik Helmer Pedersen blev genvalgt.
John Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8
Under evt. blev stillet spørgsmål fra salen, bl.a. angående rykkergebyrer samt diverse udgifter i
regnskabet. Endvidere blev spurgt til, hvorledes licitation vil foregå i forbindelse med udskiftning af
målerne.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
JAJ takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for fremmødet og en god
generalforsamling.
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