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Referat af generalforsamling 

Dato  
Tid 
Sted 

21. februar 2017 
19.00 
Ugelbølle Forsamlingshus 

Referent Arense Nordentoft 

Fremmøde Vandværkets bestyrelse: 

Formand Preben Christensen 
Næstformand Henrik Bjørn 
Kasserer Freddy Larsen 
Sekretær Arense Nordentoft 
Gunnar Højholt  
 

samt ca. 30 interessenter 

1 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Micha-
el Henningsen 

Michael Henningsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at generalfor-
samlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

2 Bestyrelsens beretning 

 Preben Christensen aflæg-
ger beretning. 

Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på Vandværkets 
hjemmeside snarest. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, og beretningen blev godkendt. 

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 Freddy Larsen/Jesper Falk 
Hansen fremlægger regn-
skabet. 

Regnskab for 2016 blev udleveret til alle. 

Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk, 
fremlægge regnskabet, da der fra Erhvervsstyrelsen er kommet en ny vejled-
ning for vandværkerne, som betyder en ændring i regnskabspraksis. Jesper 
gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet vil blive lagt på vandværkets 
hjemmeside.  

Der var en del spørgsmål vedrørende den nye regnskabspraksis, der betyder, 
at vandværkets regnskab de næste mange år vil udvise et underskud, selvom 
der er balance eller et lille overskud på driften. Jesper oplyste, at det udeluk-
kende skyldes den ændrede praksis, hvor vandværkets værdi skal nedskrives. 
Økonomien i vandværket er ikke blevet dårligere, der er en god, stabil økono-
mi. Den ændrede praksis vil endvidere ikke få væsentlig betydning for fastsæt-
telse af vandværkets fremtidige takster mm.  

Regnskabet blev godkendt. 

4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 Freddy Larsen fremlægger 
budget og takstblad for 
2017. 

Kassereren fremlagde hovedtallene i budgettet for 2017. 

Der blev spurgt, om portoændringer vil føre til ændringer i budgettet. Dette er 
ikke tilfældet. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. 

Budgettet for 2017 blev godkendt. 

Takstbladet for 2017 blev omdelt. 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger til takstbladet. 

5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 På valg til bestyrelsen: 

 Preben Christensen og 
Gunnar Højholt. Begge 
modtager genvalg. 

 Som suppleanter foreslås: 

 Mogens Guldbæk og An-
ders Fjendbo. 

Preben Christensen og Gunnar Højholt blev genvalgt til bestyrelsen. 

Mogens Guldbæk og Anders Fjendbo blev valgt som suppleanter. 
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6 Valg af revisor 

 Punktet udgår  Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revi-
sionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægter-
nes § 8. 

7 Behandling af indkomne forslag 

 Punktet udgår Der er ikke indkommet forslag. 

8 Eventuelt 

 Der blev spurgt, om det udelukkende er regnskabsteknisk, at egenkapitalen skal nedskrives. Revisoren og 
kassereren svarede bekræftende – ja, det er udelukkende regnskabsteknisk. 

 Der var ros til vandværkets hjemmeside. 

 Ingen øvrige emner. 

 
Ugelbølle den 26. februar 2017 
 
 
Dirigent:      

 Michael Henningsen     

 
Bestyrelsen:      

 Preben Christensen  Henrik Bjørn  Freddy Larsen 

      

 Gunnar Højholt  Arense Nordentoft   
 
 
 

 
 


