Andelsselskabet Kildekrog Vandværk a.m.b.a.
Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 8. august 2020, kl. 10.00 i Hornbæk i h. t. indkaldelse.
På grund af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID 19 var generalforsamlingen
udskudt fra maj måned til august måned 2020.
Dagsorden:
Punkt 1: Bestyrelsen foreslog Henrik Lemming som dirigent. Henrik blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold til vedtægterne. Der var i alt 11 andelshavere tilstede ved generalforsamlingen og
ingen fuldmagter.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingens deltagere og var glad for at se de fremmødte.
Punkt 2: Bestyrelsesberetningen for 2019 blev forelagt af vandværkets formand Jesper
Lyngsø-Dahl. Bestyrelsesberetningen vil blive lagt på vandværkets hjemmeside
www.kildekrogvand.dk
Beretningen blev taget til efterretning.
En andelshaver spurgte, om bestyrelsen ville overveje at beklæde vandværksbygningen med
træ, så den bedre vil passe ind i bygningsstilen for de andre sommerhuse på vejen. Formanden svarede, at bestyrelsen vil se på mulighederne i forhold til pris for udførelse, type beklædning og fremtidig vedligeholdelse.
Punkt 3: Regnskabet for 2019 blev forelagt af kasserer Kaj Hvitved.
Der var ingen bemærkninger fra andelshaverne. Regnskabet blev godkendt.
En andelshaver spurgte ind til følgende to poster, IT i forbindelse med driften og IT i forbindelse med administration. Kassereren svarede, at for begge områder er der en forholdsvis stor
udgift for abonnementer, host af systemer og support for de systemer vandværket benytter.
Der blev spurgt ind til kontorleje og hvorfor administrationen ikke foregår ude på vandværket.
Kassereren svarede, at der ikke er de nødvendige lokaler ude på vandværket, hvorfor kontoret
er hjemme hos kasserens privatadresse.
Punkt 4: Budget for 2021 blev forelagt af kassereren. Kassereren oplyste, at den faste afgift
fra og med 2021 sænkes fra de nuværende 400 kr. pr. år til 300 kr. pr. år. ekskl. moms. Den
variable pris pr. m3 ændres fra de nuværende 5,65 kr. til 3,40 kr. gældende fra 2021. Dette
gøres for at mindske vandværkets overdækning. Det der tidligere blev omtalt som overskud.
Kildekrog Vandværk har fortsat penge stående i banken til at dække mindre og større nødvendige projekter, som omtalt i bestyrelsesberetningen. Budgettet for 2021 blev godkendt.
En andelshaver spurgte ind til omkostningerne ved at drive Kildekrog Vandværk som et privat
vandværk. Formanden svarede, at vi ved en tidligere generalforsamling havde vist en sammenligning af priser for de forskellige vandværker og at Kildekrog Vandværk er et af de billigste og meget billigere end fx Forsyning Helsingør, som burde kunne opnå nogle stordriftsfordele. Kubikmeter prisen for Kildekrog Vandværk er i år på 5,65 kr. mod Forsyning Helsingørs pris
der er 10,48 kr. Den faste afgift hos Forsyning Helsingør er på 495,65 mod Kildekrog Vandværks 480 kr. inkl. målerleje.
Punkt 5: Dirigenten meddelte, at der hverken var forslag fra andelshavere eller bestyrelsen.
Punkt 6: Kaj Hvitved, Anders Willadsen og Henrik Lemming var på valg til bestyrelsen. Alle tre
blev genvalgt uden modkandidater.
Michael Groser og Stig Michael von Linstow var på valg som suppleanter. Begge var villige til
genvalg. Dirigenten spurgte om der var andre suppleantkandidater? Mark Skriver Nielsen fra

Edenvej meldte sig som kandidat. Generalforsamlingen valgte Mark Skriver Nielsen som 1.
suppleant og Stig Michael von Linstow som 2. suppleant.
Punkt 7: Revisionsfirmaet vælges af bestyrelsen og bestyrelsen har valgt Døssing & Partnere,
så de skal ikke vælges af generalforsamlingen.
Andelshavernes revisor Steen Sørensen var på valg. Steen ønskede ikke genvalg. Nina Fogh
stillede sig til rådighed som andelshavernes revisor. Nina Fogh blev valgt uden modkandidater.
Punkt 8:
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og formanden takkede dirigenten
for veludført arbejde.
Dirigent: Henrik Lemming

Formand: Jesper Lyngsø-Dahl

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:
Formand: Jesper Lyngsø-Dahl
Næstformand: Anders Willadsen
Kasserer: Kaj Hvitved
Bestyrelsesmedlem: Ulla Lundbye
Bestyrelsesmedlem: Henrik Lemming

