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Referat fra
Generalforsamling i Nordmarken Vand a.m.b.a.
afholdt torsdag den 30. maj 2013 på Hotel Søfryd.
Generalforsamlingen havde deltagelse af 24 stemmeberettigede personer repræsenterende 27
ejendomme. Herudover var der medbragt 13 fuldmagter.
Der var desuden 2 gæster fra Jyllinge vand og revisor Valdemar Hansen.
Dagsorden: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det foregående år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Christian Lauridsen, Peter Toft og Kaj Kristensen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Hans Henrik Andreassen.
8. Valg af revisorer. På valg er revisorsuppleant Nina Tuxen.
9. Eventuelt.

Ad. 1

Bjarne Knudsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Ad. 2

Formanden forelagde bestyrelsens beretning.
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Der rejstes spørgsmål om indkaldelser og om alle fik en sådan.
Der oplystes at man kun udsendte indkaldelse pr. mail til ca. 700 samt til nogle få, 810 stk., der var tilmeldt en liste over medlemmer der ønskede tilsendt pr. brev.
Man fandt det meget utilfredsstillende at der ikke var sikkerhed for at alle fik
indkaldelse til generalforsamlingen, og om man ikke som andre vandværker gør det,
burde annoncere i dagspressen/lokalaviserne om dette og hvorfor man ikke havde
gjort det.
Der opfordredes til at lægge beretning og referat på hjemmeside efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsen oplyste at referat og beretning altid lagdes ud på hjemmesiden efter
generalforsamlingen.
Efter besvarelser af disse spørgsmål blev beretningen godkendt.
Ad.3

Kassereren Steen Vindt gennemgik regnskabet og besvarede enkelte spørgsmål,
der bl.a. gik på løn og honorarer. Kassereren redegjorde herfor og herefter blev
regnskabet godkendt.

Ad.4

Budgettet blev forevist og godkendt.

Ad.5

Det genfremsatte forslag fra sidste år om 1 stemme pr. ejendom blev forelagt.

Forslaget der fremlagdes sidste år var en ændring af vedtægternes § 9 første led, der
har følgende ordlyd:
Hvert medlem har en stemme.
§9 første led foreslås ændret til følgende ordlyd:
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom vedkommende ejer.
Forslaget blev vedtaget.
Ad.6

Valg til bestyrelsen.
De tre bestyrelsesmedlemmer:
Kaj Kristensen, Peter Toft og Christian Lauridsen var villige til genvalg.
Derudover opstilledes Søren Bertelsen, Bent Torp og Hans Henrik Andreassen.
Kandidaterne præsenterede sig og der blev foretaget afstemning.
Resultatet blev at:
Søren Bertelsen, Bent Torp og Hans Henrik Andreassen blev valgt til bestyrelsen.
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Ad.7

Da Hans Henrik Andreasen stillede op som kandidat til bestyrelsen og blev valgt,
valgtes Knud Ebbesen som suppleant.

Ad.8

Som revisorsuppleant genvalgtes Nina Tuxen.

Ad.9

Eventuelt.
Kaj Kristensen lykønskede de nye bestyrelsesmedlemmer og stillede sig til rådighed
ved eventuelle problemer eller spørgsmål for de nye bestyrelsesmedlemmer.
Ligeledes udtrykte han ønske om at de, som i år havde givet fuldmagter, selv ville
møde op på generalforsamlingen næste år.
Herefter kunne dirigent Bjarne Knudsen takke for god ro og orden.
Og gav ordet til formanden som sluttede generalforsamlingen.

Dirigent: Bjarne Knudsen

Referent: Ole Viborg

