Referat Generalforsamling 30. marts 2011 i Husby Forsamlingshus

Pkt. 1
Formanden for Vandrådet i Middelfart Palle Christensen bød velkommen og efter valg
af stemmetællere blev Anton Petersen, Strib Vandværk valgt til dirigent.

Pkt. 2
Bestyrelsens beretning blev aflagt af Palle (kan ses her på nettet).
Efter få opklarende spørgsmål til beretningen blev denne enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Vandrådets kasserer Henning Larsen fremlagde det reviderede regnskab (kan ses her
på nettet) indbefattet en forklaring på hvorfor der var et mindre underskud på
regnskabet for 2010.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4
Budget og kontingentbeløb for 2012 (kan ses her på nettet) gav ikke anledning til
spørgsmål og blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Pkt. 6
Henning Larsen, Skrillinge-Russelbæk Vandværk og Poul Arne Hansen, Sdr. Aaby
Husby Vandværk blev genvalgt.
Kim Lund, Lunghøj Vandværk blev ligeledes genvalgt som suppleant til bestyrerlsen.

Pkt. 7
Per Posselt, Skrillinge-Russelbæk Vandværk blev genvalgt.
Erik Kristensen, Strib Vandværk belv genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8
Under evt. blev der drøftet emner som hygiejne kursus, hvor Palle skarpt tager
afstand fra et projekt der kører i FVD hvor der er tale om et 2 dages eksternet kursus.
Det er alt for meget – et hygiejnekursus skal kunne klares som et almindeligt
aftenkursus eller højest formet som en temadag.

Det blev fremhævet, at man skal være opmærksom på den sikkerhed der kan stilles
af banker på almindelige indlånskonti (max. 750.000,-kr.)
Emnet virksomheds besøg blev igen rejst med en opfordring til medlemmerne af
vandrådet om at komme med forslag.
Tilbagebetaling af Grønne Afgifter ved spild blev gennemgået med henblik på at det
nu er vandværkerne selv der skal træffe bestemmelse om tilbagebetaling. Palle rejst
spørgsmålet m.h.t. om det i det hele taget kan komme på tale med en tilbagebetaling
af såvel afgifter som vandforbruget ud over den kendte selvrisiko på normalt forbrug
+ 300 m3 hvis ikke derkan fremlægges dokumentation på omhyggelig kontrol med
vandforbruget.

