Visse Vandværk A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling

afholdt

Mandag, den 10. marts 2014 kl. 19.30

Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand Peter Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen.
På bestyrelsens anbefaling blev Jørn Andersen valgt til dirigent.
Dirigenten Jørn Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet ved de husstandsomdelte indkaldelser der var uddelt i perioden den
19. februar til den 21. februar 2014. Generalforsamlingen er dermed
beslutningsdygtig.
Dagsorden blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen
uden bemærkninger.
Til generalforsamlingen var der fremmødt i alt 30 medlemmer, heraf var i alt 27
stemmeberettigede inklusiv bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning.
Formand Peter Rasmussen aflagde beretning for 2013.
Formand Peter Rasmussen indledte beretningen med at fortælle at danskerne
vil have helt rent vand og henviste til Nordjyske den 27. februar 2014.
2 ud af 3 danskere vil ikke have rester af sprøjtegift i drikkevandet ikke engang
selvom de er under de fastsatte grænseværdier.
Formanden gennemgik udviklingen i antal af medlemmer af Visse Vandværk for
2013 samt bestyrelsens mødeaktiviteter i det forgangne år.
Vandkvaliteten er stort set i top og formanden fortalte om den oppumpede
vandmængde og spild for 2013.
Der blev beskrevet og gennemgået nogle enkelte værdier af stoffer, som er
svære at vurdere og som findes i vores drikkevand og henviste i øvrigt til
udleverede rapporter.
Vedligeholdelsesarbejdet i 2013 er som tidligere år en proces med løbende
udskiftning af vore vandmålere. Udskiftning af omkostningskrævende
stikledninger, stophaner og anboringsbøjler blev i 2012 afsluttet i den ældre del
af Visse og vi regner med, at inden for de næste år vil tilsvarende arbejder blive
iværksat i de lidt nyere kvarterer.
Vandtaksterne har været uændrede i 2010, 2011, 2012, 2013 og nu også i
2014 og er endelig godkendt af Aalborg Kommune.
Formanden afsluttede med at gøre opmærksom på vigtigheden af at passe på
vores drikkevand.
Vi vil i løbet af 2014 med støtte fra Aalborg Kommune prøve at iværksætte en
mindre lokal kampagne suppleret med indlæg i Vissebladet for giftfrie haver.
Formanden takkede sine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde ligesom
der blev rettet en stor tak til vores faste håndværkere samt måleraflæser.
Og tak til Jer forbrugere, der var mødt op for at få indblik i det gode arbejde
der udføres, for at sikre visseborgerne billigt, godt og rigeligt vand.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Gert Ingolf stillede spørgsmål til vore målerbrønde – om der var tilkoblet alarm
i tilfælde af pludselige utætheder.
Formanden: Nej – men det kan installeres. Vi kan aflæse forbruget og
ændringer med korte intervaller og manuelt lokalisere evt. utætheder.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Årsberetningen kan endvidere ses på Visse Vandværks hjemmeside:
www.vissevand.dk

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3.1. Regnskabet for 2013 blev gennemgået af kasserer Peter Bodin.
Alle poster blev grundigt gennemgået – heraf kan nævnes, at regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på kr. 77.363 – anlægsaktiver for kr.
5.298.027 samt en egenkapital på kr. 6.276.854.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og kan læses på vandværkets hjemmeside:
www.vissevand.dk

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
4.1 Kasserer Peter Bodin gennemgik budgettet for 2014. Der budgetteres med et
overskud på kr. 0.

Budgettet blev godkendt og kan læses på vandværkets hjemmeside:
www.vissevand.dk

5. Behandling af indkomne forslag.
5.1 Ingen forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6.1a Bestyrelsen:

Peter Bodin og Eigil Stausholm afgår efter tur.
Begge modtog genvalg.

6.2 Suppleanter:

Christian Sørensen og Poul Erik Svendsen afgår efter
tur.
Begge modtog genvalg.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7.1

Revisorer

:

Jørn Andersen og Arne Bloch afgår efter tur
Begge revisorer modtog genvalg.

7.2

Suppleant

:

Freddy Sørensen afgår efter tur
Freddy Sørensen modtog genvalg.

Den samlede bestyrelse efter generalforsamlingen den 10-03-2014:

Peter Rasmussen, Parallelvej 4, Visse
Peter Bodin, Myrtebo 14, Visse
Søren Christensen, Kongshøjvej 121, Visse
Rudy Nielsen, Vissehøj 18, Visse
Eigil Stausholm, Dannerhøj 13, Visse

8.

Eventuelt.

Spørgsmål fra forsamlingen:
Jan Ulrik: Hvorledes er Visse Vandværks konsolidering sammenlignet med andre
vandværker?
Formanden: En tommelfingerregel er, at vi bør have det dobbelte af årlig indtægter –
vi har lidt mere end det dobbelte – så det er fint.
Jan Ulrik: I tilknytning til formandens beretning om investering i solcelleanlæg ”Grøn
Energi” vil det måske være godt samfundssind at vandværket også bidrog aktivt med
en investering et sådant, hvis der er plads inden for de økonomiske rammer også
selvom anlæggets rentabiliteten er yderst begrænset.
Formanden: Det var også med i overvejelserne ved indhentning af tilbud på
solcelleanlægget, hvor vi også var enige om at se på andet end økonomi og signalere,
at vi er med på den grønne bølge. Ved det aktuelle tilbud operer vi med en direkte
tilbagebetalingstid på godt 15 år.
Erik Simonsen: Et alternativ kunne også være investering i ”Husstandsvindmøller”.
Formanden: tak for input – det er noteret.

Formanden Peter Rasmussen afsluttede generalforsamlingen med at takke de
fremmødte for at lytte til, hvad vi havde at sige. Takkede for god ro og orden.

Visse Vandværk var efter generalforsamlingen vært ved et mindre traktement.

Visse, den 13-04-2014

BESTYRELSEN

___________________

____________________

Peter S. Rasmussen

Søren Christensen

Formand

Næstformand

_________________
Peter Bodin
Kasserer

___________________

__________________

Eigil Stausholm

Rudy Nielsen

Sekretær

Tilsynsførende

