Generalforsamling 2016
Torsdag, d. 17.marts 2016 kl. 19.30 på Gjøl Kro

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Protokol og beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

1. Formanden, Gunnar Sørensen, bød velkommen. Ole Hermansen valgt til dirigent.
Generalforsamling er lovlig indvarslet.
2. Vandværkspasser er ansat. 10 anboringer er udskiftet. Internet fra Bredbånd Nord er
indlagt på vandværket. Der er kommet tre nye forbrugere i løbet af året. Ny
selskabsform fremlægges senere på mødet. Flemming Rasmussen spurgte til vandprøver
og offentliggørelse af disse. Flemming Rasmussen spurgte også til brandhaner.
Bestyrelsens beretning taget til efterretning.
3. Anette gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt. Anette gennemgik budget for
2016. Budget godkendt. Der blev forslået, at der udarbejdes en langsigtet
anlægsinvestering.
4. Bestyrelsens forslag vedrørende konvertering fra i/s til A.M.B.A. blev forelagt. Forslaget
går videre til den ekstraordinære generalforsamling onsdag, d. 20. april 2016 på Gjøl Kro.
Forslag fra Flemming Rasmussen og Jørn Just. Det skal fremgå hvilke leverandører der
har udført arbejde for vandværket. Oplysningerne skal fremgå af det afsluttende
regnskab. Referater fra bestyrelsesmøder skal være tilgængelige på GPVV´s hjemmeside.
25 stemte ja til forslaget og 22 stemte nej til forslaget. Forslaget er forkastet. Et andet
forslag fra Rasmussen og Just. Er et bestyrelsesmedlem ansat i et firma, eller er
vedkommende i nær familiemæssig tilknytning til en leverandør og andre leverandører
med samme ejer, kan denne ikke benyttes ag GPVV. Habilitet, de vil være inhabile. 24
stemte for forslaget og 23 nej. Forslaget er forkastet. Rasmussen og Just fremsatte et
forslag om licitation. Ved opgaver som sendes i udbud skal der indhentes minimum tre
tilbud fra tre af hinanden uafhængige firmaer, samt bestyrelsens uafhængighed firmaer
og personer. 20 stemte for forslaget, 22 stemte nej og 5 blanke. Forslaget er forkastet.
5. Gunnar Sørensen ønsker ikke genvalg. Ved første afstemning blev stemmeafgivningen
således:
Jens Justenlund
36 stemmer

Jørn Just
Hans Jørgen Pedersen

23 stemmer
23 stemmer

Resultatet af anden afstemning:
Jørn Just
23 stemmer
Hans Jørgen Pedersen
22 stemmer
De valgte bestyrelsesmedlemmer er således: Jens Justenlund og Jørn Just.
6. Team Nord genvalgt som revisor.
7. Eventuelt. Jørn Just takkede for valget. Michael opfordrede til at indhente mindst tre
tilbud ved større arbejder. Kaj Haugaard roste vandværket.
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