Andelsseskabet Kildekrog Vandværk

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 25. maj 2019, kl. 10.00 i Hornbæk i h. t.
indkaldelse
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 kunne i alt afgives 12 stemmer.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste at vandværket fylder 70 år i år.
Punkt 2: Bestyrelsesberetningen for 2018 blev forelagt af vandværkets formand Jesper LyngsøDahl. Bestyrelsesberetningen vil blive lagt på vandværkets hjemmeside www.kildekrogvand.dk
Beretningen blev taget til efterretning.
Punkt 3: Regnskabet for 2018 blev forelagt af kasserer Kaj Hvitved. Der var ingen bemærkninger
fra andelshaverne. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4: Budget for 2020 blev forelagt af kassereren. Der er afsat penge til at lave et nyt
iltningstårn. Der var ingen spørgsmål fra andelshaverne. Budgettet for 2020 blev godkendt.
Punkt 5: Dirigenten meddelte, at der hverken var forslag fra andelshavere eller bestyrelsen.
Punkt 6: Jesper Lyngsø-Dahl og Ulla Lundbye var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt uden
modkandidater. Michael Groser og Stig Michael von Linstow var på valg som suppleanter. Begge
var villige til genvalg og blev valgt.
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
blev genvalgt uden modkandidater
Punkt 8: Der blev spurgt ind til hvordan mængden af vand er i vores område.
Vandværksbestyreren oplyste, at vi har gode mængder af vand.
Der blev spurgt ind til brug af ukrudtsmidler. Vandværket fraråder helt klart brug af ukrudtsmidler
af en hver form. Vandværksbestyreren oplyste, at Hornbæk Vandværk har en stand på
kulturnatten, hvor der udleveres gratis lugejern, hvis man afleverer sine ukrudtsmidler.
Afslutningsvis blev der sunget fødselsdagssang for vandværket.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for
veludført arbejde.
Dirigent: Henrik Lemming

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

