
Blovstrød Vandværk VS

Referat af Blovstrød Vandværks generalforsamling alholdt onsdag d. 11. marts 2015 i Blovstrød
Sognegård

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til værkets 100. generalforsamling.
I alt I I interessenter var mødt op (inkl. bestyrelsen).

Valg af dirigent
Til dirigent blev valgt Ole Gønss, der herefter overtog ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovliS indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 ved annonce i Allerød Nyt den 24.
februar 2015 ogat generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, og oplyste, at beretningen i sin fulde ordlyd kan ses på vandværkets
hjemmeside. Referat af generalforsamlingen, regnskab for2014, budget for 2015 og takstblad for 2015 bliver
lagt på hjemmesiden. Information om vandkvaliteten fremgår af hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2014
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet kunne som tidligere sammenholdes med
forrigearsregnskabogbudgettet.Åretsresultatførlefterafskrivningervarkr.406.S5l/ kr.-289.105.

Pr. 31. december 2014 var de samlede omsætningsaktiver (likvide midler + tilgodehavende afgifter +
værdipapirer) i alt kr. 3.400.006.

Regnskabet er underskrevet af bes§relsen og revisor uden anmærkninger.

Generalforsamlingen godkendte herefter det aflagte regnskab.

Budget og takstblad for 2015
Kassereren fremlagde og gennemgik budget 2015.
Resultatet førlefter afskrivninger er budgetteret til kr. 364.050 ll<r. -331.907 .

Kassereren fremlagde og gennemgik derefter takstbladet for 2015. Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på kr.
720. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret kr.7,20.

I 2015 er vandafgiften til staten i alt kr. 6,53, dette inkl. drikkevandsbidrag pil0,67 kr.

Anlægsbidraget pr. forbrugsenhed reguleres fra kr. 29.9 I 6 til kr.29 .9 40.

Der indføres et rykkergebyr for 2. manglende indberetning på kr. 300.

Der henvises i øvrigt til takstbladet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Allerød Kommune har godkendt takstbladet den 16. februar 2015.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget til budget og takstblad for 2015.

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
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Valg af bestyrelse
På valg var Karsten Petersen, Jan Hausner og Kirsten Elbo. Alle var villige til at modtage genvalg.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt alle tre for en valgperiode på to år.

Bestyrelsen havde indstillet Knud Lauridsen som 1. suppleant og Allan Schultz Jensen som 2. suppleant. Begge
blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor
Ole Gønss blev genvalgt som revisor og Lillian Ryelund genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Jubilæumsdagen blev rost, men der opfordres til at gør mere opmærksom på generalforsamlingen både på
hjemmesiden og evt. andre steder (F.eks. med opslag på vandværkets låge og/eller indlæg i Allerød Nyt).
Bestyrelsen overvejer i det kommende ar at ændre arrangementet, så der evt. bliver en let spisning i tilknytning
til generalforsamling.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Brovstrød, den Rg/r, - d0/§

Referent: ld &)

Blovstrød, den /{
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