
Generalforsamling, Hadbjerg Vandværk, torsdag d. 12. marts 2009.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2008
4. Budget for 2009
5. Takstblad for 2009
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Gert Sørensen (Villig til genvalg)
Martin Gamtofte (Villig til genvalg)
Jesper Wichmann (Villig til genvalg)

8. Valg af2 suppleanter
På valg er:
Franz Thomsen (Villig til genvalg)
Margit Jensen (Villig til genvalg)

9. Valg af revisorer.
På valg er:
Irma Katholm (Villig til genvalg)

10. Valg af revisor suppleant
På valg er:
Christina Mikkelsen (Villig til genvalg)

11. Evt.

1. Valg af dirigent
Henning Møller blev valgt, og konstaterede at afholdelse af generalforsamlingen var korrekt
annonceret og afholdt i tide, ifølge vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning. Beretning vedlagt som Bilag 1 (Kan ligeledes ses på
hjemmesiden)

BemærkningerlKommentarer:
"En ny hal og syn ... " skal være "En ny hal og syv .... "
Forbruger (Kærsmindevej 4) vil gerne have en postkasse op ved vandværket, da han
modtager en del post bl.a. telefonbøger. Posten har på et tidspunktfået at vide, de
skulle leveres til nr. 1, men det nr. eksisterer ikke, så det bliver afleveret i nr. 4.
Bestyrelsen tager dette til efterretning. Der bliver evt. sat et skilt op ved vandværket
med besked om hvor post o. lign skal leveres.
Dirigentenforeslog at bestyrelsen kontakter kommunenfor at få adressen slettet.
Beretning er godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2008
Kassereren fremlagde resultatopgørelse og balance for 2008. Resultatopgørelse og
balance er vedlagt som Bilag 2 og 3. (Kan ligeledes ses på hjemmesiden)
Resultatopgørelsen og balancen blev godkendt.



Bemærkninger/Kommentarer til regnskabet:
Forklaring til at tilslutninger står som O,er at der har været tale om at vandværker
skal beskattes, og derfor er tilslutninger trukket over på balancen, da det reelt ikke
skal betragtes som en indtægt.

• Spørgsmål vedr. rykkergebyr på 7000, - (Hvor stammer de fra) Det er hvad det
har kostet at sende rykkegebyrer ud til forbrugerne.

• Hvad er andre indtægter? Der kan ikke gives etfyldest gørende svar på
generalforsamlingen, men bestyrelsen undersøger det, og skriver det på
hjemmesiden.

• Har vandværket betalt til vedligehold af Kærsmindevej? Ja, ca. 19- 20.000, - i
2006 - Bestyrelsenjinder bilagfrem

• Hvorfor bliver der ikke solgt mere vand til Erslev? Det mindre forbrug skyldes
at der året forinden var et brud i Erslev.

Bemærkninger/Kommentarer til balancen:
Der er enfejl i datoenfor saldo under Egenkapital, som skulle være 01.01.2008

• Hvorfor er der noget der hedder ledninger ogforsyningsledninger. Ledninger
er den forbindelse der er lavet til Langskovområdet.

4. Budget 2009
Kassereren fremlagde budget for 2009. Budget er vedlagt som Bilag 4. (Kan ligeledes
ses på hjemmesiden)

Bemærkninger/Kommentarer:
Amts afgift er det der i dag hedder indvindingsafgift
Hvad dækker advokatbistand? Det skal dække en sag vandværket har kørende mod en
forbruger i tilfælde af at vandværket skulle tabe sagen. Det blev bemærket at der er
problemer med kloakvand over vandledningenlbrønd hos omtalte forbruger, og
formanden vil kontakte kommunen for at høre hvad kommunen har bedt forbrugeren
gøre ved dette.
Budgettet blev godkendt.

Kaffepause

5. Fremlæggelse af takstblad for 2009
Formanden præsenterede taksbladet for 2009 (Vedlagt som Bilag 5). Der er ikke den
store forskel i forhold til 2008. Tallene er blot blevet indeks reguleret, på nær
Hovedanlægsbidrag, som ikke indeksreguleres.
Rykkergebyr er nedsat til 100,- da det er hvad reglerne foreskriver, det må være.

Bemærkninger/Kommentarer:
Bør det ikke fremgå af taks tbladet hvor man skelner imellem land og by? Det er smuttet i det
nye takstblad, og bliver tilføjet igen, da det har været på tidligere.
Forsamling godkendte takstblad.

6. ludkommende forslag.
Der er ikke tilgået bestyrelsen nogen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev:
Gert Sørensen, genvalgt
Martin Gamtofte, genvalgt
Jesper Wichmann, genvalgt



8. Valg afto suppleanter
Valgt blev:
Margit Jensen (Glentevej 12), genvalgt
Franz Thomsen (Glentevej 3), genvalgt

9. Valg af revisorer
Valgt blev:
Irma Katholm, genvalgt

10. Valg af revisor suppleant.
Valgt blev:
Christina Mikkelsen, genvalgt.

11. Evt.
Hvor mange er tilsluttet "langskov-Iedningen"?
Ca. 5forbrugere. Derudover er der ca. 20 der ikke er tilsluttet. Der er nogle forbrugere der
har egen boring, og derfor ikke kan forventes at ville blive tilsluttet. Det var oprindeligt
Hadsten Kommune, der pålagde vandværket at lave ledningen.

Er det nye industri område tilsluttet Hadbjerg Vandværk?
Ja, og de har betalt for land-tilslutning.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden sluttede af med at takke de fremmødte.

Referatet godkendt af dirigenten:


