Referat af Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00
på Korsagergård
Formål : At behandle punkter der ikke blev håndteret på ordinær GF den 14. juli.
Formand Jens redegjorde for antallet af fremmødte som værende 46 stemmeberettiget
samt 6 med fuldmagt. I alt 52 stemmer.
Bestyrelsen foreslog Advokat Eivind Kramme som dirigent men denne valgte inden GF at
trække sit kandidatur hvorfor GF valgte Anne Sofie som dirigent.
Dirigenten konstaterede GF var sat og kunne gå i gang med dagsordenen.
Dagsorden:
1. Beretning fra bestyrelsen Jens/formanden redegjorde kort for at vi som bestyrelse var
ved at finde vores ben og havde fokus på driften. Særligt var det tidskrævende at overtage
efter en driftsbestyrer som gik med kort varsel. Bestyrelsen ville straks gå i gang med at
afsøge muligheder for samarbejder med andre omkring driften samt sikre sig den
nødvendige sparring juridisk for at sikre an aftale som ville holde vand.
Der var få tilkendegivelser på at det var godt vi nu kunne se fremad. Samt enkelte omkring
meget driftsnære ting såsom hækkeklipning og vedligehold. Disse ting blev hurtigt skudt til
håndtering udenfor GF.
Og dermed kunne punktet afsluttes.
2. Det reviderede regnskab for 2015 fremlægges til godkendelse. Det blev godkendt
efter gennemgang af foreningens kasserer Liselotte. Regnskabet kan ses på vores
hjemmeside.
3. Budget for 2016 og 2017 fremlægges. Dette blev ligeledes vedtaget efter
fremlæggelse af foreningens kasser Liselotte. Disse fremgår også af vores hjemmeside.
4. Behandling af indkomne forslag modtaget inden ordinær generalforsamling den
31. maj 2016 Der var kommet et forslag fra en andelshaver omkring en udpensling af alle
betalinger til bestyrelsesmedlemmer også fremgik af selv indkaldelsen. Men han valgte at
trække sit forslag efter lovning fra bestyrelsen om at vi alle kunne se frem til mere
tydelighed og gennemsigtighed i alle aspekter af vandværkets virke. Samt at det allerede
fremgik af regnskabet som i forvejen var tilgængeligt. Dog valgte en anden andelshaver at
fastholde forslaget hvorfor det gik til afstemning. Forslaget faldt men bestyrelsen
understregede at man stadig gerne ville sikre den ønskede gennemsigtighed ved at være
meget mere åben end tidligere bestyrelser. Et markant flertal var enig i denne tilgang og
punktet kunne lukkes.
Efter 1 time og 12 minutter kunne en velafviklet GF med højt til loftet og godt humør finde
sin slutning og vi ses næste gang.
Referat udført efter optaget lyd på GF den 13. september 2016.
På bestyrelsens vegne
Jens Dahmani

