VISSE VANDVÆRK A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
afholdet
Mandag, den 9. marts 2009 kl. 19.30
Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:
1. Valg af dirigent. (Jørn Andersen valgt på bestyrelsens forslag)
2. Bestyrelsens beretning.
(Formandens beretning blev oplæst og godkendt uden bemærkninger– Peter Rasmus
sen)
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3.1. Regnskab Udleveres ved henvendelse til kassereren
(Regnskabet blev gennemgået i detaljer. Der var spørgsmål fra Poul Erik: hvorfor
honorar er lavere i 2008 end i 2007 – dette skyldes, at der i tallene for 2007 er
indeholdt udgift til lønnet personale der udskiftede målere for Vandværket. I 2008
har Gug VVS stået for udskiftning af målere hvorfor udgiften er placeret under
driftsomkostninger i regnskabet. Regnskabet godkendt uden bemærkninger – Peter Bodin
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
(Gennemgået spørgsmål fra Erik: Hvorfor nedgang i renteindtægter. Svar: nedgang i
renteindtægter skyldes en generel nedgang i renten og at Vandværke har brug af sine
likvide midler til almindelig renoveringsarbejde. Budgettet blev godkendt – uden be
mærkninger – Peter Bodin)
5. Behandling af indkomne forslag
(Ingen indkomne forslag)
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6.1 Bestyrelsen: Peter Rasmussen, Christian Sørensen og Rudy Nielsen afgår efter tur
(Peter Rasmussen, Christian Sørensen og Rudy Nielsen genvalgt)
6.2. Suppleanter: Bruno Sørensen og Søren Christensen afgår efter tur
(Bruno Sørensen og Søren Christensen genvalgt)
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
7.1 Revisor: Jørn Andersen og Arne Bloch afgår efter tur
(Jørn Andersen og Arne Bloch genvalgt)
7.2. Suppleant: Christian Nielsen afgår efter tur
(Christian Nielsen genvalgt)
8. Eventuelt
Niels Jørgen forespurgte til om brug af kuglehaner contra gamle haner kan indvirke på
ens vandforbrug. Peter Rasmussen oplyste, at ved kuglehaner hvor der hurtigt lukkes for

vandet, kan dette påvirke vandforbrug. Peter Rasmussen rådede derfor til at man langsomt lukker for vandet, ligesom man generelt skal huske at åbne for alle vandhaner, således ens vandhanerne ikke sætter sig fast.
Der blev stillet spørgsmål om hvornår det forventes at selvaflæsning sættes i gang. Peter
Rasmussen oplyst, at vandværket forventer at kunne tilbyde selvaflæsning til efteråret.
Visse Vandværk er efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning
Fremmødte 27, heraf 26 stemmeberettigede.
Den nye bestyrelse består således af følgende medlemmer:
Peter Rasmussen, Parallelvej 4
Christian Sørensen, Myrtebo 2
Peter Bodin, Myrtebo 14
Rudy Nielsen, Vissehøj 18
Uffe Dyran, Vissehøj 24

Visse den 21. marts 2009, referat v/ Uffe Dyran

Visse, den 22/03 - 2009
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