
Selkær Mølle Vandværk

Generalforsamling d. 21/4-2018 kl. 10,00

l. Valg af dirigent Ib Steen Jørgensen, Medletoften
Blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning Beretningen er vedlagt og blev
enstemmigt vedtaget .

3. Det reviderede regnskab
.

Indtægter
Prod.omk.
Bruttoav.
Admin.
Resultat
Balance
Anlægsaktiver
Tilgodehav.
Likvidbeh.
Omsætningsakt.
Aktiver i alt

kr. 166236
kr. 98844
kr. 67392
kr. 67654
kr. -262

kr. 700239
kr. 16325
kr. 205418
kr. 221743
kr. 921982

Takstmæssig
Overdækning kr. 904237
Kortfristet gæld kr. 17745
Passiver i alt kr. 921982
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2018/19 Indtægter kr. l 75754
Prod.omk. Ja".115136
Bruttoav. kr. 60618
Admin. kr. 83270
Fin.pos. kr. 100
Resultat kr» 22652
Regnskabet blev godkendt

15J



5. indkomne forslag Vedtægtsændring §9, ændres fra
5 medlemmer til 3.

Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

6. Valg af medlemmer og
Suppleanter Gf stemmer om hvorvidt den

siddende bestyrelse afskediges og
en ny bestyrelse vælges.
Farslaget blev ikke godkendt.
Så skulle der stemmes om Jesper
Strange kunne fortsætte i
bestyrelsen.
Forslaget blev godkendt.

7. Evt.

2 nye medlemmer blev valgt.
Marlene Enevold. Mølletoften 46
Peter Tylvad, Bygtoften 61
De sidder for 2 år.
Jesper Strange sidder 1 år
Suppleanter blev
Minna Hansen, Vestoften 11
N. J. Andersen, Lyngtoften 61

Valg af revisor

Genvalg.

Opdatering af hjemmesiden.



Formandens beretning - generalforsamlingen 2.018

Velkommen til generalforsamling2018.

2017 Har været et godt år, vandværket har kørt fint, der har været nogle henvendelser vedr. grus i vandet,
hvilket gjorde at jeg fik Kemic til at efterse vores filtre, der var intet at bemærke, og da vi ikke har vandspild,
kan det kun komme fra rørene, hvilket vi ikke kan gøre noget ved, andet end skifte dem, det koster så 1
milt. Pr. stamvej så det er vist ikke lige op over.

Udskiftningen af vandmålere til parti 3 gik ikke særligt godt, først kunne vi ikke aflæse, Kamstrup prøvede at
rette fejlen, så var der forkerte aflæsninger og det blev ved, til sidst var jeg ved at opgive, men en kvik ung
mand hos Kamstrup fik til sidst løst problemet, men vi skal ha en nærmere gennemgang af aflæsningerne
inden længe, og have taget nye aflæsninger for at være sikre på om det nu også fungerer.

Sidste år var det ikke muligt at vælge 2.nye til bestyrelsen, hvilket betyder at hele bestyrelsen er på valg i år.
Der er selvfølgelig nogle andelshavere der har lagt mærke til dette, enkelte har gjort opmærksom på at hele
bestyrelsen ikke kan gå af på en gang da det strider mod vedtægterne, til det er kun at sige, at Lars og Lone
gik af sidste år, men da ingen stillede op ville de så godt blive et år mere, derfor er hele bestyrelsen på valg.

Jeg har selvfølgelig spurgt hos kommunen hvad vi gør hvis ikke nogen vil tage sig af bestyrelsesarbejdet og
der er så to muligheder, vi kan sammenlægges med GIesborg, det koster hver husstand ca. 10.000kr, eller vi
kan blive tvangstilsluttet vandsam / Aqua Djurs, det bliver nok heller ikke billigt, men der skal være nogle
ansvarlige for vanddriften.

Kan en hel bestyrelse gå på en gang? Det er ikke hensigtsmæssigt, så jeg vil appellere til at der vælges en ny
bestyrelse.

Som udgangspunkt er bestyrelsesarbejde frivilligt ulønnet arbejde. Selkær Mølle vandværk, har som alle
andre vandværker dog afsat et mindre beløb til honorar for særlige opgaver.her tænkes på alle de
administrative opgaver der efterhånden bliver lagt på den enkelte bestyrelse og hvor især formanden må
bruge meget tid på dette, teknisk tilsyn har tidligere modtaget honorar, men med den automatisering og
modernisering der har fundet sted, kan dette idag klares fra en pc hjemme i stuen, regnskabet førers som i
ved hos Martin og øvrige bestyrelsesopgaver synes jeg høre under det frivillige arbejde. Et flertal i
bestyrelsen vedtog sidste år, at alle i bestyrelsen skulle ha et honorar, dette mener jeg er forkert, men skal
der betales honorar til alle ien bestyrelse, må det være en generalforsamlingsbeslutning.

Til slut vil så sige, at jeg tager gerne et ar mere og giver min erfaring videre til en ny bestyrelse, men kun
hvis en ny bestyrelse som udgangspunkt ser arbejdet som frivilligt arbejde.


