Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Referat
Generalforsamling fredag den 29. april 2022
Kl. 1900 på Skrydstrup forsamlingsgård.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Tommy Kristensen. Ikke andre forsalg.
Tommy takkede for valget og konst. generalforsamlingen lovlig varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden (FM) aflagde beretning og redegjorde for året der gik.
Forespurgt til BNBO-arealet, om dette var stort nok og fremtidssikret.
FM: Da arealerne stadig er til forhandling søges et større areal at indgå, således
fremtidssikringen.
Forespurgt til, om der er aftale om pris på vand lev. til Provas, der plejer at købe
billigt og sælge dyrt med henvisning til den nyetablerede nødforsyning.
FM: Der er ingen aftale med Provas p.t.
Scherrebeck: Med hensyn til BNBO gjaldt en servitut i 30 år. En servitut er et indgreb
i jordejers muligheder. Erstatningsbeløbet er meget lille og endog skattepligtig,
hvorfor der ikke var proportion i forholdet.
FM: henviste til, at reglerne var fastsat af regeringen. Haderslev kommune havde
netop sat forhandlingerne i bero af ukendte årsager.
Beretningen herefter godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Ekstern revisor Allan Nielsen fremlagde det reviderede regnskab.
Ca. 2000m3 vandspild er 7-8% af udpumpningen, hvorfor vi er under grænsen for
bødekrav på over 10 %.
Regnskabet godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges.
Forelagt af revisor Allan Nielsen.
Der var taget højde for voldsomme prisstigninger på el.
Budgettet godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen:
Kaj Nielsen, modtager genvalg. Genvalgt for 2 år.
Bruno Larsen, modtager genvalg. Genvalgt for 2 år.
Valg af suppleanter
1) Jens Iver Brøchner genvalgt
2) Verner Christiansen genvalgt
7. Valg af revisor og suppleant
1 revisor. Bestyrelsen indstillede Knud Jensen. Valgt.
1 revisorsuppleant. Bestyrelsen indstillede Mona Bruun. Valgt
8. Eventuelt.
Asmussen fandt mere betaling til de aktive i bestyrelsen for ydelser – f.eks.
kilometerafregning mv. Andre steder kører man bl.a. på timeløn.
FM: bestyrelseshonoraret er differentieret i forhold til indsats og belastning. Dette
for at undgå for megen regnskabsbelastning.
Ville dog tage det med som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og overlod ordet til formanden.
Formanden takkede Tommy for god indsats.
Generalforsamlingen herefter afsluttet kl. 1950.
Referat godkendt mundligt af dirigent Tommy Kristensen inden udsendelse.
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