RANDERS VANDRÅD

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 29. april 2015
på Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NV

Til stede: 28 stemmeberettige vandværker. 64 personer (incl. 3 gæster)
Formanden – Michael Mose – bød velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden / referat

1. Valg af dirigent.
Valgt blev Ivan Nielsen, Gjerlev Vandværk (uden modkandidat)
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden oplæste bestyrelsens beretning.
Den skriftlige beretning vedlægges.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab for 2014.
Regnskab blev forelagt af kasserer Lonnie Juncher.
Regnskabet blev godkendt og vedhæftes.

4. Budget og kontingent for 2015.
Budget for 2015 (med uændret kontingent) blev forelagt
af kasserer Lonnie Juncher og godkendt.
Budget er vedhæftet.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer.
Forslaget gav nogen debat og der er flere ændringsforslag fra
deltagerne. Disse forslag bliver nu indarbejdet i vedtægtsændringerne,
Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig, idet de nuværende
vedtægter kræver der skal være mindst 2/3 af de stemmeberettige
vandværker til stede (d.v.s. 37 vandværker). Der er mødt 28 vandværker,
det kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Det bliver onsdag d. 3. juni 2015.
6. Pause til korridorsnak om valg til bestyrelse.
Der blev holdt ca. 10 min. pause.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Leif Sørensen, Værum Vandværk (Langå Kommune): genvalgt
Carsten Olsen, Strømmens Vandværk (Randers Kommune): genvalgt
Bernt Nielsen, Gassum Vandværk (Purhus Kommune) : genvalgt
Anker Boje,Uggelhuse Vandværk( Sønderhald Kommune) : genvalg
Poul Pedersen, Gjerlev Vandværk (Nørhald Kommune): genvalgt
Valgene gælder kun for 1 år, under forudsætning af, at bestyrelsens fremsatte
forslag om vedtægtsændringer bliver godkendt
8. Valg af bestyrelsessuppleanter. - for 1 år
På valg er:
Niels Revsbech, Stouby Vandværk (Nørhald Kommune) : genvalgt
Kurt Rasmussen, Asferg Vandværk (Purhus Kommune) : genvalgt
Svend Aage Hansen, Assentoft Vandværk (Sønderhald Kommune) : genvalgt
vakant, (Randers Kommune) valgt blev - Peder Jørgensen , Helsted Vandværk
vakant, (Langå Kommune) : ledig

9. Valg af revisor (2 år) og revisorsuppleant ( 1 år).
På valg er:
Revisor: Aksel Henriksen, Spentrup Vandværk (Purhus Kommune) : genvalgt
Revisorsuppleant: Peter G. Nielsen, Værum Vandværk (Langå Kommune) : genvalgt

10. Eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde hurtigt med et oplæg
til regulativ, evt. bruge FVDs oplæg, og at det udarbejdes i samarbejde
med kommunen.
Formanden forespurgte om der var interesse for et møde med en repræsentant
ang. nedsættelse/besparelse på el-priser. Bestyrelsen arbejde videre med sagen.
Formanden forespurgte også om interesse for en fælles brochure om sprøjtegifte
i villahaver, udarbejdet af Vandrådet m.fl. i Aarhus Kommune, (pris ca. kr. 4.68/stk.)
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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