Referat af ordinær generalforsamling i Østbirk Vandværk 04.04.2019
Referent: Stig Vilsgaard Ravn
18 andelshavere var tilstedeværende
1.
Valg af dirigent
Julius Sørensen blev valgt til dirigent. Han godkendte generalforsamlingen som korrekt
indvarslet. Der var ingen indvendinger.
2.
Bestyrelsens Beretning
Torben Sejersen fremlagde beretningen (særskilt dokument). Torben oplyste, at han ikke
genopstiller til bestyrelsen, hans værnepligt efter 20 år er afsluttet.
Julius Sørensen opsummerede emnerne fra beretningen på punktform.
Sattrup Vandværk ønsker videre samtaler om at blive overtaget af Østbirk Vandværk. Der
blev spurgt ind til, hvor mange ekstra forbrugere dette vil give. Svaret er ca. 90 forbrugere.
Der blev spurgt om, hvad et UV anlæg er. Jens Skov forklarede, at det dræber bakterier.
Der var forespørgsel om forbrugerpriserne. Forbrugerpriserne er uændrede. Dog er
anlægspriserne nedadgående.
En andelshaver ytrede, at man kan føle sig usikker på, om man aflæser korrekt, når man skal
sende sine målerdata til Samn vedr. kloakafgifter. Torben læste op af en annonce fra
Tvingstrup Vandværk for at vise, vi er flere vandværker med samme problematik: Det er
Samn, der har opsagt aftalerne med vandværkerne om aflæsning! Der er et håb om en
afklaring i 2019.
Det blev oplyst, at vi har 921 forbrugere = forbrugssteder. 5 nybyggede huse er er kommet til i
2018. Firmaer med egne brandhaner har målere på disse.
Beretningen blev godkendt.
3.
Det reviderede regnskab
Marie Nervø Sørensen, Midt Regnskab Aps, fremlagde regnskabet, som gav et overskud på ca.
DKK 90.000. Julius konkluderede, at den nye regnskabsmetode, som følger Årsregnskabsloven,
kan virke forvirrende: egenkapital er ikke gæld J. Men juridisk skal det forstås som
vandværkets gæld til andelshaverne.
Der blev spurgt om, hvordan ledningsnettets værdi beregnes. Svaret er, at det er den
afskrevne værdi.
Regnskabet blev godkendt.

4.
Budget 2019
Takstbladet er godkendt af kommunen.
Torben præciserede, at kommunen ikke længere accepterer, at vi budgetterer med overskud.
Mindre, årlige ubalancer er dog acceptable og uundgåelige.
Budgettet på et overskud på DKK 30.500 blev godkendt.
5.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6.
Valg til bestyrelsen
Torben Sejersen og Søren Veis var på valg. Søren blev genvalgt til bestyrelsen. Torben
ønskede ikke genvalg. I stedet indtrådte Per Jørgensen i bestyrelsen.
7.
Valg af suppleant
Per Jakobsen blev valgt som suppleant
8. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Elley Revision blev valgt som revisor.
9. Evt.
Der arbejdes videre med at etablere samarbejde eller overtagelse af nabovandværk. Det blev
debatteret, om dette burde medføre beslutning om, at øge bestyrelsens størrelse. Julius
foreslog, at juraen i dette burde afklares, fx med hjælp fra Danske Vandværker.
Andre var af holdningen, dette måtte være en ren bestyrelsesbeslutning. Torben
opsummerede, at vedtægterne ikke forholder sig til dette

