Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.
Referat af generalforsamling
Dato
Tid
Sted

14. september 2021
19.00
Ugelbølle Forsamlingshus

Referent

Arense Nordentoft

Fremmøde

Vandværkets bestyrelse:
Formand Preben Christensen
Næstformand Henrik Bjørn
Sekretær Arense Nordentoft
Kasserer Freddy Larsen
Peter Bornhardt
Revisor Jesper Falk Hansen fra ROBÆK
samt ca. 22 interessenter
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Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Michael Henningsen

2

Michael Henningsen blev valgt til dirigent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen ikke blev afholdt inden udgangen
af februar som vedtægterne foreskriver. Da udsættelsen skyldes forsamlingsforbud (Covid19) betragtes udsættelsen som lovlig. Generalforsamlingen blev
annonceret 13 dage og ikke som vedtægterne foreskriver 14 dage inden afholdelse. Annoncering er dog sket den 18. august på vandværkets hjemmeside
samt på Ugelbølles Facebook-side. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Preben Christensen aflægger beretning.

Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på Vandværkets
hjemmeside snarest.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
Preben orienterede herefter om etableringen af en forsyningsledning til Følle
Strands Vandværk samt om planerne for sammenlægning med Følle Strands
Vandværk pr. 1. januar 2022 og de konsekvenser det får for Ugelbølle Vandværk.
Der blev spurgt om, hvilken type forurening der findes i Følle Strands Vandværks boringer. Preben svarede, at det er sprøjtemidler fra landbruget.

3

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskabet.

Regnskab for 2020 blev udleveret til alle.
Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk,
fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2020. Regnskabet
vil blive lagt på vandværkets hjemmeside.
Der blev spurgt, hvor længe der skal ske årlige henlæggelser til at nedbringe
vandværkets værdi. Jesper svarede, at nedbringelse af værdien skal ske indtil
værdifastsættelsen stemmer, dvs. ca. 20 år. Dette har dog ikke betydning for
vandværkets økonomi eller værdier, men er et regnskabsmæssigt tiltag.
Regnskabet blev godkendt.
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Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget.

Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2021.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev godkendt.
Takstbladet for 2021 blev omdelt og Preben gennemgik taksterne.
Der var ingen spørgsmål til takstbladet.

5

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen:

Preben Christensen og Peter Bornhardt blev genvalgt.

Preben Christensen
Peter Bornhardt

Gunnar Højholt og Anders Fjendbo blev genvalgt som suppleanter. Gunnar
Højholdt er 1. suppleant.

Alle modtager genvalg.
Som suppleanter foreslås:
Gunnar Højholt og Anders
Fjendbo.
6

Valg af revisor
Punktet udgår

7

Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægternes § 8.

Behandling af indkomne forslag
Ændring af tidspunkt for
afholdelse af generalforsamling

Arense fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.
Bestyrelsen for Ugelbølle Vandværk foreslår følgende ændring af § 8 Generalforsamling, 2. linje.
Nuværende ordlyd:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Begrundelse:
Efter sammenlægning med Følle Strands Vandværk, som forventes gennemført pr. 1. januar 2022, skal den ordinære generalforsamling fremover gennemføres med deltagelse af så mange interessenter som muligt, dvs. både fra det
nuværende Ugelbølle Vandværk og det nuværende Følle Strands Vandværk.
Interessenter i det nuværende Følle Strands Vandværk er for de flestes vedkommende sommerhusbeboere, som normalt vil have svært ved at møde op
på en hverdag i vinterperioden. For at sikre alle interessenter bedst mulig adgang til at deltage i generalforsamlingen foreslår bestyrelsen derfor, at vedtægterne ændres, således der åbnes mulighed for at afholde generalforsamlingen i slutningen af marts måned.
Ingen af de tilstedeværende interessenter var imod forslaget. Da 2/3 af vandværkets stemmeberettigede ikke var tilstede, kan forsalget kun vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen blev opfordret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med henblik på afstemning og endelig vedtagelse af forslaget.
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Eventuelt
Der var spørgsmål vedrørende dokumenter på vandværkets hjemmeside. Preben og Arense kunne oplyse, at
hjemmesiden er opdateret med de seneste dokumenter, herunder regnskab, budget og takstblad.
Der var kommentarer vedrørende afholdelse af generalforsamling sidste fredag i marts, såfremt langfredag
falder på denne dag. Arense bemærkede hertil, at bestyrelsen vil undgå at afholde generalforsamling i ferier
af hensyn til Ugelbølle medlemmernes deltagelse, men gerne vil komme de nye medlemmer fra Følle Strand i
møde ved at lægge generalforsamlingen en fredag, hvis muligt.

Ugelbølle den 15. september 2021

Dirigent:
Michael Henningsen

Bestyrelsen:
Preben Christensen

Henrik Bjørn

Peter Bornhardt

Arense Nordentoft

Freddy Larsen
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