
Referat Generalforsamling Gerding vandværk mandag 19. februar 2018 

19:15-20:20

Afholdt i gymnastiksalen på den gamle skole

Agenda

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2017 (medsendes)

4. Budget 2018 (medsendes)

5. Takstblad 2018 (medsendes)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jan Skovfoged, Steen Møller og William Bluhme

7. Valg af revisor

8. Behandling af indkomne forslag.

a. Ændring af selskabsform fra I/S til AMBA

b. Samarbejde/sammenlægning nabovandværker

9. Eventuelt

⦁ Valg af dirigent 

Per Milborg Pedersen tog velvilligt i mod valg som dirigent

⦁ Formandens beretning

Formanden var desværre forhindret i at møde op til generalforsamlingen og William Bluhme 

oplæste formandens beretning.  Formandens beretning blev godkendt.

⦁ Regnskab 2017

Kasserer, William Bluhme fremlagde vandværkets regnskab 2017. Regnskabet blev 

godkendt af forsamling. 

⦁ Budget 2018

Kasserer, William Bluhme fremlagde vandværkets budget for 2018. Budget blev godkendt af 

forsamlingen.

⦁ Takstblad 2018

Vandværkets bestyrelse har valgt at hæve taksten på den faste afgift fra 600 kr/år til 1200 

kr/år. Der var bred enighed i forsamlingen om at det er en fornuftig beslutning. 

⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var : Jan Skovfoged, Steen Møller og William Bluhme. De genopstillede alle og blev 

valgt ind

⦁ Valg af suppleant

Torben Knudsen blev genvalgt som revisor. 
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⦁ Indkomne forslag

⦁ Forslag om ændring af selskabsform fra I/S til AMBA (Andelsselskab Med Begrænset 

Ansvar) blev fremlagt. Argumenterne for en ændring ligger primært i at få afgrænset 

de økonomiske forpligtelser/risiko til et AMBA selskab. Forslaget blev taget godt i 

mod i forsamlingen og bestyrelsen fik forsamlingens positive tilkendegivelse om at 

arbejde videre med en ændring af selskabsformen. Når bestyrelsen er klar vil der 

blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling. 

⦁ Forslag om sammenlægning med af nabovandværker blev fremlagt. Bestyrelsen 

ønsker forsamlingens bemyndigelse til at tage kontakt til andre vandværker for at 

undersøge om der fra de andre omkringliggende vandværker er interesse i et 

samarbejde. Forsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at arbejde videre med disse 

planer. 

.9. Evt. 

Torben Knudsen fremkom med et ønske om at der var flere i byen ud over driftslederen der 

havde indsigt i vandværkets funktion. Driftslederen gjorde opmærksom på at der på 

hjemmesiden er en beredskabsplan. Derudover vil bestyrelsen indkalde til en 

instruktionsdag/aften hvor de tekniske installationer vil blive gennemgået. 

Sidst men ikke mindst takkede forsamlingen driftslederen for den store og flotte indsats. 

Tak.  

Referent

Per Pedersen
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