VISSE VANDVÆRK A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
Mandag, den 7. marts 2011 kl. 19.30
Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:
1.

Valg af dirigent.
a. Bestyrelsesformand Peter Rasmussen bød velkommen til Visse Vandværks
Generalforsamling.
b. På bestyrelsens anbefaling blev Jørn Andersen valgt som dirigent.
c. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsorden, da der ikke var
indvendinger mod den udsendte dagsorden blev dagordnen vedtaget
enstemmigt.
d. Til generalforsamlingen var 34 personer mødt frem heraf var 32
stemmeberettigede husstande inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer.
I forhold til
generalforsamlingen 2010 var der en stigning i stemmeberettigede på 2.

2.

Bestyrelsens
a. Formand
læses på
Beretning

beretning.
Peter Rasmussen gennemgik sin årsberetning. Arsberetningen
Visse vandværks hjemmeside www.vissevand.dk.
blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

kan

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3.1 Regnskab
a.
Kasserer Peter Bodin gennemgik det reviderede årsregnskab for 2010.
Arsrapporten blev enstemmigt vedtaget uden bemærkning. Arsrapporten
kan læses på Visse Vandværks hjemmeside www.vissevand.dk.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
a.
Kasserer Peter Bodin gennemgik budget 2011.
Der blev stillet spørgsmål til posten om afholdelse af udgifter til software er
en engangspost eller løbende post. Kassereren forklarede af udgiften til
software indeholder licens og abonnement til blandt Visse Vandværks
hjemmeside. Budgettet blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger og
kan læses på Visse Vandværks hjemmeside www.vissevand.dk.
5. Behandling af indkomne forslag
a.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6.1

Bestyrelsen:

Peter Rasmussen, Rudy Nielsen og Søren Christensen afgår efter tur.
Peter Rasmussen, Rudy Nielsen og Søren Christensen modtog
genvalg.

6.2

Suppleanter:

Bruno Sørensen og Jan Ulrich Hansen afgår efter tur.
Jan Ulrich Hansen modtog genvalg, Ejgil Stausholm, Dannerhøj blev
valgt som suppleant

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

6.1

Revisorer:

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

6.2

Suppleant:

Poul Erik Svendsen afgår efter tur
Poul Erik Svendsen modtog genvalg.

8. Eventuelt.

a. Formanden oplyste at det er blevet et stort problem at hundeejer smider
hundeefterladenskaber
i poser på plænen ved Visse Vandværk og er begynd at
hænge poserne op i hegnet omkring vandværket og boringerne. Der arbejdes
på en løsning og senest er der sat et indlæg om problemet i Vissebladet.
Gert Ingolf oplyst at han i samråd med Aalborg Kommune arbejder på at få sat
en skraldespand op i nærheden af Visse Vandværk.
b. Peter Bodin og Peter Rasmussen har været indkaldt til møde med Teknisk
Forvaltning vedrørende placering af mobilmaster på Visse Vandværks grund,
da kommunens tidligere forslag alle er blevet stemt ned. Peter og Peter foreslog
på mødet at der afholdes et stort fællesmøde med deltagelse af vandværk,
borgerforening, samråd og telefonselskaber, relevante eksperter og teknisk
forvaltning. På det kommende møde vil der blive drøftet muligheden for dialog
med de forskellige foreninger i Visse by, for derigennem at komme i dialog med
visseborgerne. På sigt kønnes det, at det bliver nødvendigt at placere en mast i
Visse by for at imødekomme fremtidig krav til mobiltelefoni. Gert Ingolf oplyste
at der løbende er dialog med Aalborg Kommune og teleselskaberne om
fremtidig placering af mobiltelefonimaster. Såfremt der ikke bliver enighed om
hvor en mast skal stilles op i Visse, må der på sigt påregnes ekstra problemer
når de stor højspændingsmaster i svinget nedlæggesog overtages af kabler i
jorden, da der i masterne er placeret flere mobilantenner herunder også
mobiltelefonantenner for visseområdet.
Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden. Visse Vandværk var efter
generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
Formand:
Peter Rasmussen
Næstformand:
Søren Christensen
Kasserer:
Peter Bodin
Sekretær:
Uffe Dyran
Tilsynsførende:
Rudy Nielsen

bestyrelsen sig således:

BESTYRELSEN
Visse, den 27/03 - 2011

Peter S. Rasmussen
Formand

Søren Christensen
Næstformand

Peter Bodin
Kasserer

Rudy Nielsen
Tilsynsførende

