
Blovstrød Vandværk I/S

Referat af Blovstrød Vandværks generalforsamling afholdt onsdag d. 15. marts 2017 i Blovstrød
Hallen

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til værkets generalforsamling. I alt
30 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 lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 ved annonce i Allerød Nl den 28.

februar 2017 og at 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, regrskab for 2016, budget for 2017 og takstblad for 2017 bliver
lagt på hjemmesiden. Information om vandkvaliteten fremgår af hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2016
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet kunne som tidligere sammenholdes med
forrige års regnskab og budgettet. Arets resultat førlefter afskrivninger var kr. -252.1031 kr. -972.660 ex. rnoms.

Pr. 31. december 2016 var de samlede omsætningsaktiver (likvide midler + tilgodehavende afgifter +
værdipapirer) i alt kr.5.044.545.

Regnskabet var underskrevet afbestyrelsen og revisor uden anmærkninger.

Generalforsamlingen godkendte herefter det afl agte regnskab.

Budget og takstblad for 2017
Kassereren fremlagde og gennemgik budget 2017.
Resultatet førlefter afskrivninger er budgetteret til kr. -12.4251kr. -717.982 ex. moms.

Der var fra salen forslag om, at udgiften til "IT hard og software" fremadrettet opdeles i henholdsvis
investeringer og driftsudgifter. Kassereren lovede at se nærmere på dette.

Kassereren fremlagde og gennemgik derefter takstbladet for 2017 . Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på kr.
720 ex. moms. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret kJ.7,20 ex. moms.

I2017 er vandafgiften til staten i alt kr.6,25 ex. moms.

Som noget nyt er anlægsbidraget (tilslutningsbidraget) opdelt i tre dele (bidrag til henholdsvis hovedanlæg,
forsyningsledningsnettet, stikledning), men beløbsmæssigt i øwigt uændret i forhold trl2016. Takstbladet er som
noget nyt forsynet med eksempler for forskellige ejendomstyper. Der henvises i øvrigl til takstbladet, som vil
være til gængeli gt på hjemmesiden eft er generalforsamlingen.

Allerød Kommune har godkendt takstbladet den 8. marts 2017.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget til budget og takstblad for 2017.
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Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Valg af bestyrelse
På valg var Jan Hausner, Karsten Petersen, og Kirsten Elbo. De to sidstnævnte var villige til at modtage genvalg.

Jan Hausner modtog ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Bjarne Norstedt, som nyt medlem til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt alle tre for en valgperiode på to år.

Besty,relsen havde indstillet Susanne Thyssing Nielsen som 2. suppleant. Lars Lund meldte sig til posten som l.
suppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor
V6gg Løwe Nielsen blev valgt som revisor og Lillian Ryelund genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Fra salen kom der en opfordring til, at vandværket udsender mails til interessenteme med indkaldelse til
generalforsamlingen.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.
Formanden takkede Ole Gønss for hans indsats i de år han har fungeret som revisor og Jan for hans indsats i
bestyrelsen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.
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