Referat ved generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 på Hotel Højby
Sø.
Der deltog 33 forbrugere. Heraf 21 med stemmeret.

Formanden Hans Helt bød velkommen til de fremmødte
, nu må vi igen forsamles uden de store restriktioner og det er dejligt at se det store
fremmøde.
Han udbad sig forslag til dirigent.
Dernæst overgik vi til den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Anders Tange, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved
udsendelse og omdeling af dagsorden og regnskab til samtlige andelshavere,
og dernæst fik godkendt dagsorden for generalforsamlingen.
Dirigenten mente ikke at det var nødvendigt på nuværende tidspunkt at vælge
stemmetællere, men såfremt det blev nødvendigt ville de blive valgt senere.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Hans Helt gav en mindre beretning omkring bestyrelsens arbejde i det
forgangne år, der ikke have været præget af man møder grundet fortsat Covid 19.
Formanden afsluttede bestyrelsens beretning ved en tak til andelshaverne for at støtte op
omkring vandværket og til bestyrelsen, den daglige drift på pasning og administration..
Der var ingen kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning, der herefter blev
godkendt.
Den skriftlige beretning vedhæftes
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Forretningsfører Anders Tange gennemgik det udsendte regnskab med noter, der udviser
et overskud på kr. 418.154,17 med indtægter på kr. 1.159.217,33 og udgifter på
kr. 741.063,16 og balancere i status pr. 31. december 2021 med kr. 9.882.840,46.
Der kom ikke ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der herefter blev
enstemmigt godkendt.
4. Budget for kommende år forelægges til godkendelse
Forretningsfører Anders Tange gennem gik budgettet for 2023, der var et ønske fra
Vandteamet i Odsherred kommune, der var af den formening, at det var det der skulle
fremlægges, da vi er inden i budget 2022. Budgetterne der udviser indtægter på kr.
1.215.000 både i 2022 og 2023 og udgifter på kr. 851.000 (2022) og 815.000 (2023). Et
budgetteret overskud på henholdsvis kr. 424.000 (2022) og 460.000 (2023).
Der er regulering på budgetternes poster for vedligeholdelse af anlæg og Elektricitet og
Vandanalyser i forhold til tidligere års budgetter.

Budget 2023 blev herefter godkendt.
5. Takstblad for perioden 1/10 2022 til 30/9 2023 forelægges til godkendelse
Forretningsfører Anders Tange fremlagde bestyrelsens oplæg til takstblad for perioden og
kunne oplyse, at der ikke var sket ændringer i forhold til indeværende periodes takstblad
hvor m3 udgør kr. 8,75 efter måler (landbrug m.fl. kr. 6,56).
Dog bemærkes, at indskud reguleres i henhold til lovgivningen, idet indskud svarer til den
enkelte interessents andel af vandværkets nettoformue og udgør for perioden kr.
12.100,00.
Takstbladet blev godkendt til endelig godkendelse ved Odsherred kommune.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen var
Hans Helth og Kim Petersen, og de blev genvalg.
På valg:
1 Suppleant Kaj Bergstrøm Petersen
2 Suppleant Frank Asbjørn Andersen
Der begge blev genvalgt
8. Valg af 1 revisor + 1 suppleant
På valg er:
Revisor: Knud Erik Nielsen,
Suppleant: Jens Bandholm,
Der begge blev genvalgt
9. Eventuelt
Svend Åge Petersen stillede spørgsmål omkring AP på måler så der kunne kontrolleres
brud, som han var bekendt med der var andre værker der havde.
Formanden oplyste, at der ikke var den mulighed ved vores Kamstrup måler og George
Bauerfeind supplerede med, at det var vandværkerne, der ringede til andelshaverne, når
man foretog kontrol i områderne og konstaterede fejl/brud
Der var ikke flere indlæg, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for opbakningen til generalforsamlingen.
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