Lejre Vandråd
Generalforsamling 2012 afholdt i Bramsnæsvighallen
Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne således:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til
godkendelse
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
3 bestyrelsesmedlemmer:
Bjørn Nielsen (Lejre Forsyning)
modtager genvalg
Per Frandsen (Hvalsø)
modtager genvalg
Per Madsen (Ryegaard)
modtager genvalg
2 suppleanter
Preben Andersen (Ejby Strand Østre) modtager genvalg
Jan Nielsen (Gershøj Strand)
modtager genvalg
8. Valg af revisor og suppleant
På valg er:
1 revisor
Finn Kristensen (Lyndby)
modtager genvalg
1 suppleant
Lis Jeppesen (Brusagergårds)
modtager ikke genvalg
9. Eventuelt
Formand Niels Grann bød velkommen til 18 vandværker, hvoraf 17 vandværker var
repræsenteret ved repræsentantskabsmødet.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Christian Østeraas blev valgt som dirigent og konstaterede at der var korrekt indkaldt og
dagsorden var godkendt.
Karsten Agersted og Lise Ragnkilde blev valgt som stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år
Niels Grann fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt af repræsentantskabet.
Beretningen fremgår af årsrapporten og gengives ikke i protokollatet.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Leif Baandrup fremlagde det reviderede regnskab, som efterfølgende blev godkendt af
repræsentantskabet.
Resultatopgørelse:
Indtægter

kr.

35.500

Udgifter

kr.

23.439

Årets resultat

kr.

12.061

kr.

62.649

kr.

62.649

Balance:
Aktiver
Passiver (Egenkapital)

Repræsentantskabet ønskede at bestyrelsen undersøgte, om det var muligt at få en
bedre forrentning end 0 i 2013.
Regnskabet blev godkendt.
4. Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
Niels Grann præsenterede bestyrelsens oplæg til aktivitetsplan for det kommende år
(angivet på side 9 i årsrapporten).
Udover bestyrelsens forslag ønskede repræsentantskabet at der var aktiviteter i relation
til:
 Introduktion til kurser/emner vedr. lovkrav.
 Erfaringsudveksling i forhold til de nye lovkrav/emner.
 Muligheder for fri drøftelse af relevante emner (på mange møder konstateres det at
der er emner man ønskede drøftet men der ikke var tid til det).
 Opsamling på vandforsyningsplanen og kommunens aktiviteter i relation til
udmøntning af planerne, samt opdatering af status for vandværkerne.
 Konsekvenser samt fordele/ulemper ved ændring af selskabsform fra I/S til f.eks.
A.m.b.a.
 Der var ønske om at prioritere: 25 m zonen, BNBO.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til
godkendelse
Budgettet blev præsenteret af Leif Baandrup og godkendt af repræsentantskabet.
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Budget:
Indtægter

kr.

37.000

Udgifter

kr.

40.000

Årets resultat

kr.

-3.000

Kontingent & indmeldelsesgebyr:
Vandværksstørrelse

Udpumpningsmængde

Kontingent

Indmeldelse

0 - 10.000 m3

500

500

Mellem

10.001 - 50.000 m3

1.000

1.000

Stort

50.001 -

2.000

2.000

Lille

Kontingent og indmeldelsesgebyr blev vedtaget uændret som forslået af bestyrelsen.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
Til bestyrelsen:
Bjørn Nielsen (Lejre Forsyning), Per Frandsen (Hvalsø) og Per Madsen (Ryegaard) blev
genvalgt uden modkandidater.
Suppleant:
Preben Andersen (Ejby Strand Østre) og Jan Nielsen (Gershøj Strand) blev genvalgt
uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af: Bjørn Nielsen, Leif Baandrup, Niels Grann, Karsten
Agersted, Per Frandsen, Per Madsen og Thomas Munk Nielsen.
8. Valg af revisor og suppleant
Finn Kristensen (Lyndby Strand) blev genvalgt som revisor uden modkandidat.
Jan Fjordbak (Brunskær) blev nyvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.
9. Eventuelt
Niels Grann starter pr. 1. maj i ny stilling som kursusleder i FVD – det kan give øgede
muligheder for spændende kurser og arrangementer for Lejre Vandråd.
Hvordan får vi aktiveret de unge mennesker i bestyrelsen så vi sikrer et generationsskifte i vandværkerne. Niels Grann oplyste at Osted vandværk brugte direkte opfodring
samt honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Det kan også anbefales at opfordre
kvinder til bestyrelsesarbejdet, også for at skabe en mere demografisk korrekt
repræsentation. Vandværkerne kan også undersøge muligheden for at få løst nogle af
de ”kedelige” opgaver som skræmmer fra bestyrelsesarbejdet f.eks. opkrævning,
vandværkstilsyn og serviceaftaler.
Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 20:17, hvor dirigenten takkede for god ro og
orden.

________________________

________________________

Christian Østeraas
Dirigent

Bjørn Nielsen
Referent

Generalforsamling den 18. april 2013

side 3 af 3

