Visse Vandværk A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
afholdt
Mandag, den 11. marts 2013 kl. 19.30
Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:
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 mellem
den 21. og den 24. februar 2013. Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
Dagsorden blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen
uden bemærkninger.
Til generalforsamlingen var der fremmødt i alt 23 medlemmer, heraf var i alt 20
stemmeberettigede inklusiv bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning.
Formand Peter Rasmussen aflagde beretning for 2012.
Formand Peter Rasmussen indledte beretningen med at konstatere, at vand er både dyr og en knap ressource. Men med mindre investeringer og små ændringer i
hverdagen kan vi spare både vand og penge.
Formanden gennemgik udviklingen i antal af medlemmer af Visse Vandværk for
2012 samt bestyrelsens mødeaktiviteter i det forgangne år.
Vandkvaliteten er stort set i top og formanden fortalte om den oppumpede vandmængde og spild for 2012.
Vores registrerede vandforbrug hos forbrugerne er faldet, hvilket betyder, at vores
lækagetab er lidt større end sidste år. Dette er noget vi skal have kigget på i den
kommende tid.
Vedligeholdelsesarbejdet i 2012 har forløbet planmæssigt og der har været løbende
udskiftning af vandmålere. Udskiftning af omkostningskrævende stikledninger,
stophaner og anboringsbøjler er i 2012 afsluttet for hele Visse.

Vandtaksterne har været uændrede i 2010, 2011, 2012.
Vandværkets takstblad for 2013 er fortsat uændret og er endelig godkendt af Aalborg Kommune.
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.
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 2012 blev gennemgået af kasserer Peter Bodin.
Alle poster blev grundigt gennemgået – heraf kan nævnes, at regnskabsresultatet for 2012 viser et overskud på kr. 59.332 – anlægsaktiver for kr. 5.536.252
samt en egenkapital på kr. 6.193.031.
Gert Ingolf Johansen stillede spørgsmål til udgiften på det installerede vandbehandlingsanlæg. Kasserer Peter Bodin forklarede, at prisen/investeringen er anført som
tilgang 2012 Maskiner, pumper og anlæg i anlægsoversigt i årsregnskabet for 2012.
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 2013. Der budgetteres med et
overskud på kr. 1.000.
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 Rasmussen, Rudy Nielsen og Søren Christensen
afgår efter tur.
Alle modtog genvalg.
6.2

Suppleanter:

Jan Ulrik Hansen og Poul Erik Svendsen afgår efter tur.
Poul Erik Svendsen modtog genvalg. Da Jan Ulrik Hansen ikke
ønskede genvalg blev Christian Sørensen in absentia valgt til
sup- pleant.

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 11-03-2013:
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.
Intet.
Formanden Peter Rasmussen afsluttede generalforsamlingen med at takke de
fremmødte. Takkede for god ro og orden.
Visse Vandværk var efter generalforsamlingen vært ved et mindre traktement.
Visse, den 07-04-2013
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