Referat - Generalforsamling 19. marts 2013

1. Registrering af fremmødte
Palle Christensen (PC) bød velkommen og kunne konstatere at følgende
vandværker var repræsenteret:
Asperup-Roerslev Mark
Blanke Roerslev
Brenderup
Båring Asperup
Emtekær-Tanderup
Fjeldsted
Føns og Omegn
Gelsted-Tårup
Harndrup
Husby-Sdr. Aaby
Skrillinge-Russelbæk
Strib
Afbud fra: Lunghøj
2. Valg af dirigent og stemmetællere
Erik Kristensen, Strib blev valgt til dirigent
Niels Bebe og Henning Larsen valgt som stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
PC aflagde bestyrelsen beretning som kan ses her på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Henning Larsen fremlagde regnskab, der balancerer med 19.916,74 kr.
Godkendt uden bemærkninger
5. Budget og kontingetnbeløb for det kommende år fremlægges til
godkendelse
Budget 2013 fremviser et lille overskud og kontingentet er uændret

Begge dele godkendt uden kommentarer
6.Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Poul Arne Hansen, Husby-Sdr. Aaby genvalgt
Marie Hebøll, Brenderup valgt i stedet for Henning Larsen der ikke ønskede
genvalg.
8. Valg af suppleant
Jens Bang, Emtekær-Tanderup blev genvalg som suppleant
9. Valg af revsior
Per Posselt, Skrillinge-Russelbæk genvalgt
10. Valg af revisorsuppleant
Erik Kristensen, Strib genvalgt
11. Eventuelt
PC inviterede alle til at deltage i et tema møde den 23. marts i Brobyværk med
flere meget spændende temaer, der skal drøftes på tværs mellem vandværker
fra hele Fyn.
Jens Bang, Emtekær-Tanderup spurgte ind til vandværkets ansvar med m.h.t.
f.eks. landbrug med besætning der lider skade ved dårligt vand.
Se normal regulativet §6 stk. 3.
Jens Mortensen, Føns og Omegn pegede på at en Netbankforsikring ville være
værd at overveje - PC undersøger om FVD forsikringen dækker dette også.
PC rundede punktet af med at opfordre medlemmerne til at komme med sager
der kunne gøres til genstand for erfaringsudvekslinger på næste møde.
PC takkede dirigenten for han ledelse.
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