
 

 

 

                                                                        R E F E R A T 

                                                                                 af 

                                                 generalforsamling i Sønderby Vandværk   

 

 

År 2021, den 7. august afholdtes ordinær generalforsamling på Femø Kro i henhold til udsendt dagsorden. 
 
Formanden konstaterede, at ud over bestyrelsen var tilstede eller repræsenteret seks medlemmer. 
 
Ad 1. Dirigentvalg.  
Til dirigent valgtes Sten Bang., der konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. 
 
Ad 2. Stemmetællere.  
Dette punkt behandles først i forbindelse med evt. afstemning. 
 
Ad 3. Beretning.  
Formanden, Søren Schmidt, aflagde beretning og henviste hovedsageligt til den med indkaldelsen udsendte 
beretning fra formanden. Beretningen godkendtes. 
 
Ad 4. Regnskab.  
Kassereren, Nils Krogh, gennemgik hovedpunkterne i det underskrevne og reviderede regnskab, der 
godkendtes. 
 
Ad 5. Budget og takstblad.  
Kassereren gennemgik budget og takstblad, herunder forslag om forhøjelse af grundtaksten med kr. 500.- med 
henblik på at opnå en bedre likviditet og delvis finansiere en af bestyrelsen planlagt aflønning af den 
kommende formand, kasserer og tilsynsførende med kr. 2000.- pr. mdr. før skat. 
Helle Charlotte Knudsen kritiserede, at aflønningen ikke var medtaget som et egentligt forslag i indkaldelsen. 
Sten Bang fandt, at forslaget om aflønning ikke burde gennemføres, dog måske med undtagelse af en beskeden 
aflønning af den tilsynsførende. Budgettet burde korrigeres i overensstemmelse hermed.  
Jørgen Hansen tilsluttede sig dette synspunkt, hvilket ligeledes var tilfældet for de øvrige tilstedeværende 
medlemmers og bestyrelsens vedkommende. 
Der var enighed om, at budgetposten: godtgørelse af transportudgifter (færgen) som hidtil medtages med årligt 
kr. 16.500 i budget 2021, som er det, der behandles på generalforsamlingen. Som følge af det fremskredne 
tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, er en del af disse omkostninger allerede afholdt på nuværende 
tidspunkt. 
Når Flemming Jensen, efter fornødent kursus, er tiltrådt som tilsynsførende, tages spørgsmålet om hans 
aflønning herfor op til drøftelse i bestyrelsen. Der blev derfor afsat kr. 9.000 til løn i budget 2021. 
Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt. 
Nils Krogh gav tilsagn om at ændre budgettet i overensstemmelse med det, der blev vedtaget. 
Forslag til takstblad for 2021 og 2022 blev godkendt. 



 
Ad 6. Bestyrelsesvalg/suppleanter.  
Nils Krogh og Søren Schmidt fratrådte og i stedet valgtes Sten Bang og Jørgen Hansen. Preben Hansen blev 
genvalgt. 
Helle Charlotte Knudsen blev genvalgt som suppleant, medens John Larsen blev nyvalgt. 
 
Ad 7.Revisorvalg.  
Marianne Kyhl Engelhardt fratrådte som revisor. I stedet valgtes énstemmigt Palle Sørensen. 
 
Ad 8.Forslag.  
Ingen forslag til behandling. 
 
Ad 9. Eventuelt.  
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde for, at der fremtidigt i vedtægterne gives mulighed for at der tillige 
kan indkaldes til generalforsamling via e-mail for så vidt angår medlemmer, der tilmelder sig en sådan ordning. 
 
 
Generalforsamlingen sluttet.  
 
 
Dirigent:………………………….                Fratrædende formand og ref.:……………………………. 
                                Sten Bang                                                                                      Søren Schmidt   
                       

 
     Tiltrædende formand:……………………………… 

                                                                               Jørgen Hansen         
   
  
 
	


