30-06-2020
Kagerup Andels Vandværk
Ordinær generalforsamling 2020
Til stede ved mødet den 30.06.2020 kl. 19:30 på Kagerup Stationsvej 35 i Luthersk Missions lokaler:
- 13 borgere
- Vandværkets bestyrelsesmedlemmer: Christopher Hjorth, Ulla Hostrup, René Christensen, Benjamin
Wilkins
Dirigent: Holger Andersen
Referent: Benjamin W.
Mødets punkter
1. Holger vælges som dirigent.
2. Christopher fortalte om det sidste års forløb.
a. Rasmus spurgte om et nyt styringssystem og nye vandmålere kan kombineres.
i. René svarer derpå, at der er ikke på nuværende tidspunkt et firma der leverer en
samlet løsning.
b. Torben spurgte om datoen for installering af nye vandmålere.
i. Efter reglerne skal det ske i 2021.
c. Niels Jørgen tror det vil være billigere at lave en stikprøvekontrol af 21 af de eksisterende
vandmålere.
i. Bestyrelsen var enige i, at det vil være billigere, men hvis det viser sig at der er fejl på
en del målere bliver vi alligevel nødt til at skifte alle målere.
ii. René forklarede problemerne med nogle af de eksisterende vandmålere og SRO
system.
d. Rasmus spurgte hvorfor vi ikke vil være en del af Helsinge Vandværk.
i. Christopher forklarede, at det er en mulighed, men det vil blive dyrere for Kagerups
forbrugere.
e. Ninna spurgte hvor ofte man skal lave stikprøvekontrol af målerne.
i. René svarede hvert 2. eller 3. år afhængig af resultat.
f. Torben kommenterede at han synes vi burde sætte fokus på SRO og prøve at holde så længe vi
kan med de eksisterende vandmålere.
g. Gunther spurgte om vi kan hæve konsolideringsbidraget i stedet for at hæve prisen per m3
vand på baggrund af, at vi ikke betaler moms på konsolideringsbidraget.
i. Ulla forklarede, at vi betaler moms på alle afgifter på regningen.
h. Niels Jørgen spurgte om de 35.000 kr vi fik fra SKAT i 2019.
i. Ulla forklarer at revisoren har regnet forkert og at det faktisk var penge vi skyldte i
skat.
i. Beretningen blev godkendt.
3. Ulla fremlagde regnskab for 2019 samt budget for 2020.
a. Bettina spurgte om der var en skriftlig aftale mht. en vandhane der blev ødelagt af VVSer under
nødreparation på vandnettet.
i. Rene svarede at det er der ikke.
b. Regnskab for 2019 blev godkendt.
c. Rasmus spurgte hvorfor revisoren er billigere i 2020 end 2019.
i. Ulla forklarede at det var baseret på hvor meget af arbejdet kassereren selv har lavet
forud for revisionen.
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d. Budget for 2020 blev godkendt.
4. Der blev taget valg om antal af bestyrelsesmedlemmer.
a. 9 stemte for 3 medlemmer
b. 2 stemte for at beholde 4
c. Ulla genopstiller ikke
d. Benjamin er på valg.
i. Han blev valgte til posten som kasserer.
e. Niels Jørgen blev valgt til suppleant post.
5. Det besluttedes at fortsættes med Døssing & Partner som revisor.
6. Priser og takstblad for 2020 blev godkendt.
7. Forslag om ændring af vedtægter jf. indkaldelse vedtages.
a. Således at bestyrelsen nu består af 3 medlemmer.
b. Og at det årlige honorar for bestyrelsesmedlemmer ændres til 20.000 kr per medlem.
c. Forslaget om nye målere er vedtaget.
d. Forslaget om ny SRO er vedtaget.
Evt.
Bettina præsenter forslag om at honoraret for bestyrelsesmedlemmer ændres til 5.000 kr per år plus 100
kr/time for alt arbejde over 50 timer per år.
Efter længere diskussion blev forslaget ikke vedtaget.
Christopher takkede for en god generalforsamling.

Mødet sluttede kl. 21:10.
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