Fraugde - Over Holluf Vandværk
Referat fra Generalforsamling
Dato:

Torsdag, den 30. marts 2017, kl. 19.30

Sted:

Fraugde Fritidscenter

Referent:

Kim Nielsen

1. Valg af dirigent
Preben Hassø blev igen valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev afholdt af Formand, John Bergquist.
Spørgsmål: Skal vi fortsat have en sø på marken ved den nye bæk.?
Svar: Fraugdegaard er i tæt dialog med kommune om udbedring, og som det ser ud nu er det
Fraugdegaard og Odense kommune der afholder evt. udgifter til en løsning på problemet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab
Regnskab 2016 blev grundigt fremlagt af kasserer Anette Kottal
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Rengskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget 2017-2019
Budget 2017-2019 blev fremlagt af Kasserer Anette Kottal .
Der var ingen spørgsmål til budget.

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse (på valg er: John Bergquist, Anette Kottal og Allan Bøje)
John Bergquist-modtager ikke genvalg
Allan Bøje-modtager ikke genvalg
Anette Kottal – modtager genvalg
Anette Kottal blev genvagt til bestyrelsen.
Bestyrelse skal have et nyt medlem og bestyrelsen vil i den forbindelse gerne pege på Lena Huus.
Lena Huss blev stemt ind i bestyrelse uden modkandidater – velkommen til Lena Huus
7. Valg af suppleanter (på valg er: Niels M. Hansen og Henrik H. Hansen)
Niels M Hansen & Henrik H Hansen modtager genvalg
Begge stemmes ind uden modkandidater.

8. Valg af revisor:
Bestyrelsen forslår at vi fortsætter med PWC som revisionsfirma.
Dette blev vedtaget.

9. Eventuelt:
Vandværksbladet roses af flere
Spørgsmål: Fjernes af kalk i vandet? er det noget der arbejdes i på vandværket.
Svar: Det er meget bekosteligt og vi afventer erfaringer fra andre vandværker.
Spørgsmål: Er der planer om digital aflæsning – ikke pt
Svar: Ikke på nuværende tidspunkt.
Der nævnes fra bestyrelse at vandværket har en hjemmeside på vej og at denne evt. kunne
overtage de informationer fra det omdelte blad, men dette er ikke endeligt afklaret endnu.

De takkes for god ro og orden og
Bestyrelsen takker for det positive fremmøde 

