TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A.
Tylstrup, 19. februar 2020

GENERALFORSAMLING TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. 19. FEBRUAR 2020 I SOGNETS HUS,
TYLSTRUP
Dagsorden iht. vedtægter.
15 forbrugere deltog på generalforsamlingen.
Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag om dirigent: advokat Åse Gahner Klemmensen. Blev enstemmigt valgt.
Dirigenten præsenterede indkaldelsens rettidighed iht. vedtægter.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2019 ved vandværkets formand Bjarne Thomsen
(beretningen er vedlagt referatet).
Spørgsmål/kommentarer til beretningen:
Ingen spørgsmål og/eller kommentarer.
Beretningen blev taget til efterretning.
Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse
Præsentation ved vandværkets revisor af det tekstmæssige indhold i årsrapporten. Bestyrelsen
aflægger årsrapporten og værkets revisor reviderer årsrapporten. Ingen anledning til forbehold fra
revisor og årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets finansielle stilling, samt aktiver
og passiver. Anvendt regnskabspraksis – vigtigst at pointere heraf at praksis er uændret i forhold til
tidligere år.
Vandværkets kasserer præsenterede regnskabet – resultatopgørelsens poster i hovedtal og samlet
udvisende et resultat på 50.998 kr. Aktiver og passiver efterfølgende præsenteret udvisende en
egenkapital på 3.835.654 kr. Efterfølgende gennemgang af noterne til hovedtallene i hhv.
resultatopgørelse og balance.
Præsentation af enkelte poster i regnskabet:
Andre tilgodehavender 324.281 kr. – tilgode pr. 31.12.2019 hos forbrugere ifm. årsopgørelsen for
2019.
Spørgsmål/bemærkninger:
Den nye opkrævning af vandafledningsbidrag – ny pris 10 kr./pr. forbrug/pr. år svarende til ca.
6.500 kr. holdt op imod de 32 tkr. vi plejer at få (59 kr./pr. forbruger/pr. år).
Ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
Regnskab sættes til afstemning. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen ved håndsoprækning.

Budget for det kommende år fremlægges
Fremlæggelse af budget for 2020 ved kassereren. Resultat ifølge budget på 269 tkr. Sammenholdt
med 2019-tallene forventeligt mindre vedligeholdelse og dermed et bedre resultat end i 2019.
Mindre omsætning pga. færre ny-tilslutninger.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Hvorfor overdækning?
Forventelig udskiftning af vores rentvandstanke. Generelt set dog fortsat fokus i bestyrelsen på
udskiftning og løbende vedligeholdelse af ledningsnet.
Ingen yderligere spørgsmål.
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende opstilles til bestyrelsen: Bjarne Karlsen og Søren Faurholt.
Alle opstillede valgt ved klapsalver.
Valg af suppleant til bestyrelsen
Følgende opstilles som suppleant: Rudi Hierzmann.
Rudi valgt ved klapsalver.
Valg af revisor
Genvalg af Mogens Klitgaard Nielsen. Valgt ved klapsalver.

Eventuelt
Bjarne Karlsen forespurgte om der blandt deltagerne var en undren over vores seneste opkrævning.
Et fald derpå pga. ingen vandafledningsbidrag pga. opsigelse af aftalen fra Aalborg Forsyning. BK
viste dennes egen seneste faktura udvisende en nul-linie hvor der tidligere var
vandafledningsbidrag.
Vores pris på vand 14,46 kr./m3.
Bjarne Larsen
Takkede for assistance ifm. en vandbrud. Forespurgte endvidere på en teknisk mulighed for at
vandværket kan påvise og registrere et eventuelt unormalt merforbrug på vandledningerne. Mulig
løsning: Etablering af målere på hele vores net (alle strenge) for at imødegå vandspildet. Eventuelt
at vandværket opsamler forbruget fra de enkelte målere. Vigtigt at man som forbruger sikrer at
man løbende holder øje med sit forbrug. Vores målere har indbygget lækage-sporing som anfører
LEAK ved det problem, at måleren aldrig står stille.
Generalforsamlingen sluttet.
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