Referat – Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 14. maj 2022 kl. 14.00 – Ho Ferie- & Aktivitetscenter
REFERAT

1. Valg af dirigent.
•

Jacob Ladefoged blev af forsamlingen valgt som dirigent.

2. Formandens beretning.

3.

•

Formand Knud Johansson aflagde sin beretning.

•

Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

Regnskab for 2021.
•

Statsautoriset revisor Anders Noe fra BDO gennemgik regnskabet 2021.

•

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger af forsamlingen.

4. Budget 2023.
•

Statsautoriseret revisor Anders Noe fra BDO gennemgik budgettet for 2023.

•

Budgettet blev taget til efterretning af forsamlingen.

•

Bestyrelsen indstiller, at vandværkets takster 2023 foreløbigt fastsættes til samme
niveau som taksterne i 2022.

•

Forsamlingen godkendte bestyrelsens foreløbige takstfastsættelse.

5. Behandling af indkomne forslag.
•

Der var ikke indkommet forsalg.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
•

Mikkel Kjøgx, Vagn F. Krammer og Osvald Majland Pedersen blev alle genvalgt til
bestyrelsen uden modkandidater.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
•

Finn Hørsted Kristensen blev valg som suppleant til bestyrelsen.
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8. Eventuelt
•

Der blev stillet et spørgsmål vedr. en forbrugerapp eller internetløsning, hvor der er
mulighed for at følge vandforbruget. Bestyrelsen oplyste, at der er et arbejde i gang
med en forbrugeradgang, som forventes afsluttet indenfor 2-3 måneder. Herefter
vil der være mulighed for at følge sit vandforbrug ”online”.

•

Bestyrelsen orienterede endvidere om arbejdet med en adgang for
udlejningsbureauerne, således at vandaflæsningen i udlejningssituationer kan ske
”direkte” ved at udlejningsbureauet får data fra vandmåleren ind i deres system.
Også dette arbejde forventes afsluttet indenfor 2-3 måneder.

•

Bestyrelsen orienterede om målerudskiftningen. Alle målere i Blåvand vil være
udskiftet til nye målere inden juli måned. Målerne i Ho og Mosevrå skiftes løbende
hen over efteråret. Pga. forsyningsproblemer, kan de sidste målere først leveres af
producenten i marts-april 2023. Herefter vil alle målere under vandværket være
udskiftet til den nye målertype, som kan lytte efter lækager på ledningsnettet samt
sende forbrugsdata mv. på timebasis.
*****

Bestyrelsesformand Knud Johansson takkede de fremmødte for god ro og orden og en hyggelig
generalforsamling.

Ho den 14. maj 2022
Som dirigent og referent.
Jacob Ladefoged
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