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Marbjerg Bys Vandværk
Referat fra Generalforsamling
Referat fra ordinær Generalforsamling i
Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30
i
Fløng Forsamlingshus
Generalforsamlingen 29.september er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned, men som blev aflyst pga. coronavirus/covid-19.

Marbjerg Bys Vandværk
Referat fra ordinær generalforsamling september 2020
Dagsorden ifølge vedtægterne § 8
Generalforsamling starter kl 19:36, d.29. september 2020
Antal fremmødte: 26, samt 4 fra bestyrelsen, fordelt på i alt 24 andelshavere.
Fra bestyrelsen er følgende fremmødt: Jimmy Rasmussen, Kim Ravn, Bjarne Hansen, Lars Sommer.
Referent: Lars Sommer
Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere
Dirigent: Erik Dollerup
Stemmetællere: Jesper Jørgensen og Peter Dose
Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen
Formand, Jimmy Rasmussen forelægger formandens beretning. Beretningen findes skriftligt som
bilag til referatet.
Spørgsmål til beretningen:
Spørgsmål 1: En andelshaver anfører at nuværende kasserer (Red.: Der menes tidligere, Mogens
Friis) har gjort et flot og stort stykke arbejde, men er enig i at det er ”gået galt” de seneste par år.
Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.
Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn
Årsrapport for 2019 og budget for 2020 er lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.
Kasserer, Kim Ravn forelægger Årsrapport for 2019 og uddyber detaljer på de fleste poster.
Spørgsmål til årsrapporten:
Spørgsmål 1:
En andelshaver spørger hvad ”Andre kreditorer” dækker over.
Kassereren mangler informationer om dette fra tidligere kasserer, der ikke har udleveret det fulde
regnskabsmateriale endnu.
Spørgsmål 2:
En andelshaver spørger hvad der sker, hvis kasserer ikke får udleveret regnskabsmaterialet af tidligere kasserer.
Kasserer svarer at i yderste konsekvens kan Skat lukke vandværket som virksomhed/forening.
Alternativt kan Skat kræve tilbagebetaling af enkelte poster, som der ikke findes bilag for.
Alternativt kan vandværket hyre en revisor til gennemgang af regnskabsmaterialet.
Alternativt kan vandværket hyre en advokat, til at forsøge at få regnskabsmateriale ud af tidligere
kasserer.
Kasserer foreslår at der startes forfra med nyt regnskab, og at dette forelægges Skat med fuld åbenhed.
Spørgsmål 3:
En andelshaver spørger: Hvad med de interne revisorer, hvor har vi dem henne, og hvad har de adgang til?
Kasserer fortæller at ”selvfølgelig” kunne de interne revisorer have opdaget uordenen i regnskabet.
Men fortæller at da det er sket over en del år, og at revisorerne primært har talt med den tidligere
kasserer.
En revisorsuppleant fortæller, at det kun har været muligt at få stikprøver, og at det ikke har været
ønsket fra tidligere kasserer, at udleve hele regnskabsmaterialet.
Jimmy understreger at tidligere kasserers regnskab som sådan er i orden, men at det ikke er muligt
at få udleveret regnskabet.
Spørgsmål 4:
En andelshaver spørger: Hvorfor kan man ikke se hvor meget der står i aconto-betalingerne?

Kasserer fortæller at der ikke kan gives et klart svar for nuværende.
Andelshaveren anfører at det er frustrerende ikke at kunne gennemskue om de skylder vandværket
penge, eller omvendt.
Spørgsmål 5:
Spørgsmål/kommentar tydeligt nævnt i sjov. Dette spørgsmål besvares ikke.
Kommentar fra formanden: 1,4 millioner på kontoen kan lyde af meget, men såfremt der skal etableres ny vandboring eller forsyning til Fløng, er dette beløb nødvendigt.
Punkt 4: Budget for kommende år (2020) forelægges til godkendelse
4a:
Regulering af takstblad
Takstblad er lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen, og forefindes som bilag til referatet.
Kasserer fremlægger takstblad.
Kommentarer til takstblad:
Ingen kommentarer.
Kasserer fremlægger budgetforslag 2020
Kommentarer til budgetforslag 2020:
Spørgsmål 1: En andelshaver spørger: I takstblad står der at grundgebyret er excl moms. Men hvad
med i budgettet?
Kasserer svarer at budgettet også er excl. Moms. Det bliver skrevet fremtidigt.
Spørgsmål 2: En andelshaver spørger om der skal stemmes om takstblad eller budget.
Formand og kasserer anfører at der skal stemmes om takstbladet.
Godkendelse af takstblad: Takstbladet godkendes.
4.b: Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer
Formanden fremlægger forslaget.
Forslaget godkendes.
Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10
Fra indkaldelsen:
En række alvorlige episoder har betydet at bestyrelsen fremsætter mistillidsvotum mod bestyrelsesmedlem Mogens Friis. Et kort og generelt overblik over episoderne vil blive fremlagt
på generalforsamlingen, men sammenfattende er det bestyrelsens opfattelse at Mogens
Friis ikke kan fortsætte som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønsker dermed en afstemning om
mistillidsvotum og Mogens Friis’ udtræden af bestyrelsen med øjebliklig virkning.
Bestyrelsen:
Jimmy Nyvang Rasmussen - ikke på valg
Lars Sommer - på valg
Kim Ravn - på valg
Bjarne Hansen - ikke på valg
Mogens Friis - ikke på valg - Hvis bestyrelsens fremsatte mistillidsvotum vedtages udtræder
Mogens Friis af bestyrelsen med øjebliklig virkning. Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Suppleanter:
Erik Dollerup - på valg
Jesper Damgaard Jørgensen - på valg

Revisor:
Lars Poulsen - på valg
John Kam Jensen - på valg
Revisorsuppleant:
Per Baunsgaard - på valg
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for
1 år. Kim Ravn og Lars Sommer blev på Generalforsamlingen 2019 valgt for et år, da Per
Baunsgaard og Martin Lövenhardt udtrådte af bestyrelsen i utide.
Referat:
Dirigenten spørger om der er nogen der kræver skriftlig afstemning ift. afstemningen om mistillidsvotum til Mogens Friis. Det er der ingen ønsker om.
Der stemmes om mistillidsvotum til Mogens Friis.
Ved håndsoprækning spørges hvorvidt forsamlingen stemmer for mistillidsvotum til Mogens Friis.
Mange deltagere rækker hånden op.
Der spørges om der er nogen der stemmer imod. Ingen rækker hånden op. Mistillidsvotum mod Mogens Friis vedtages enstemmigt.
Lars Sommer og Kim Ravn genvælges uden modkandidater.
Der mangler et bestyrelsesmedlem pga. Mogens Friis’ udtræden. Følgende vælger at stille op, og
vælges ind:
Nina Lysgaard, Smedevænget 15.
Suppleanterne er begge på valg, og genopstiller, og vælges uden modkandidater.
Revisorer og revisorsuppleant er alle på valg, og genopstiller alle, og vælges uden modkandidater.
Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5
Fra indkaldelsen: ingen
Referat: Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 7: Eventuelt
Referat:
Punkt 1:
En andelshaver spørger om vandværket har overvejet at søge om en hjertestarter.
En anden andelshaver anfører at der har været søgt, og at det ikke er godkendt, men at man kan
søge igen. Formanden anfører at forslaget er godt, og at man bør søge igen.
Generalforsamlingen afsluttes kl 21:04.

