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Generalforsamling 27. marts 2014 i Asnæs Forsamlingshus 

 

  

Start: KL. 19.00 

Slut : KL. 20.10 
 

                      

DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

5. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen  

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Formanden indledte med at beklage, at de udsendte 

regnskabsoversigter ikke var opdateret med navnlig afskrivninger 

og revisors efterposteringer. De korrekte oversigter har ligget 

på hjemmesiden (www.asvand.dk) siden dagen efter udsendelsen. 

 

Ad 1. 

21 andelshavere var mødt frem. Dirigenten konstaterede 

generalforsamlingens lovlighed uden indsigelser. 

Han konstaterede indledningsvis, at der forelå fuldmagter fra de 

fraværende opstillede til valgene, som tilkendegav at være 

villige til valg. Endvidere var der omdelt et eksemplar af det 

korrigerede driftsregnskab med specifikationer. 

Han konstaterede, at balancen er korrekt og at det er her 

bestyrelsens og revisorernes underskrifter fremgår. 

        

Ad 2. 

 

Bo B. Jensen henviste til den skriftligt udsendte beretning og 

supplerede med følgende bemærkninger: 

 

Højdebeholderen på Stadionvej (fra 1905)er muligvis utæt i nogle 

gamle egetræsspunser i bunden. Vi planlægger at tage den du af 

drift en overgang. Det vil medføre lidt gner for 4 forbrugere, 

som vi naturligvis laver nye forsyninger til. 

 

http://www.asvand.dk/
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Målerkort-aflæsningen er nu blevet digital for 1.100 forbrugere 

ud af ca. 2.100. Resten bliver etableret inden for de næste 2 – 3 

år. 

 

Formanden Bo. B. Jensen takkede herefter to personer, der hver 

især har ydet en rigtig god indsats for værket. Jens Jensen har 

været mangeårigt bestyrelsesmedlem, men har nu valgt helt at 

forlade bestyrelsen. Paw Hannibal Rasmussen er indtrådt som 

suppleant og stiller nu op til valg som ordinært 

bestyrelsesmedlem for resten af Jens Jensens funktionsperiode (1 

år). Formanden takkede Jens Jensen for gode input i sin 

bestyrelsesperiode og gjorde opmærksom, på, at han personligt vil 

komme til at savne Jens i bestyrelsen. 

 

Bente Jørgensen har på grund af en travl hverdag måttet frasige 

sig posten som kasserer, der kræver mere og mere i takt med de 

større krav, der stilles fra myndighederne. Bettina Madsen har 

siden april 2013 overtaget den daglige bogføring som ansat 

kasserer/regnskabsfører. 

 

Frank Reher redegjorde for bestyrelsens planer for ombygning af 

vandværksbygningen på Storøhagevej med etablering af et lukket 

iltningsanlæg, hvilket vil muliggøre etablering af mere 

hensigtsmæssige kontorfaciliteter i nærheden af selve anlægget, 

så det bedre kan overvåges på nært hold. Vores kundekontakt har 

været stærkt faldende i takt med etablering af digital aflæsning, 

så vores kontor i Enghaven kan hurtigt vise sig overflødig. 

Provenuet fra et salg kan så finansiere en stor del af 

ombygningen. 

  

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

Ad 3. 

Kassereren gennemgik balancen pr. 31.12.2013 og 

resultatopgørelsen for 2013 med forklaring til enkelte poster. 

Regnskabet udviser et underskud på kr. 489.273 mod et budgetteret 

underskud på kr. 141.000. – Altså en klar forringelse, der 

primært skyldes de forøgede afskrivninger efter vores kraftige 

investeringer i råvandsforsyning og vandværk. Disse kunne ikke 

indarbejdes i budgettet for 2012/13, da de først blev vedtaget 

ved generalforsamlingen i 2013. Og vi budgetterer jo 1 år og 9 

måneder før regnskabsåret slutter. 

Der er foretaget afskrivninger med kr. 360.371 mod budgetteret 

kr. 220.000.  

Det rundsendte regnskab er desværre ikke opdateret med revisors 

afslutningsposter. Det korrekte driftsregnskab med tilhørede 

specifikationer fremgår af værkets hjemmeside på www.asvand.dk 

Værkets egenkapital er nu på kr. 7.718.225 – heraf på aktivsiden 

likvide midler på kr. 1.705.327 og værdipapirer kr. 2.261.763  
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og anlægsaktiver. Der er en kortfristet gæld på kr. 1.308.872. 

(primært skatter og afgifter). 

TILFREDSSTILLENDE PÅ BAGGRUND AF DE MASSIVE INVESTERINGER I 

VÆRKETS FREMTIDSSIKRING ! 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4. 

Kassereren gennemgik budgettet og takstbladet for 2014/2015. 

Budgettet (og dermed takstbladet) blev enstemmigt godkendt med en 

takststigning på kr. 1,00 til kr. 4,00. 

 

Ad 5. 

Valg til bestyrelsen –  

Genvalgt blev: 

Bo B. Jensen (2 år) 

Toke Persson (2 år) 

Paw Hannibal Rasmussen (der er indtrådt som suppleant for Jens 

Jensen) 1 år (resterende funktionsperiode) 

Suppleant: Bettina Madsen 

Ad 6. 

Revisorer: 

Ole Hansen og Thomas Mathiassen blev genvalgt 

Revisorsuppleant Henrik Lien Hansen blev genvalgt. 

Ad 7. 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. 

Under eventuelt blev der fremsat følgende: 

 Arne Jensen berettede om de udadvendte aktiviteter i KVD; 

OVR og NV. 
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 Ole Hansen, Høve Strands Vandværk, takkede for et godt og 

gnidningsfrit samarbejde med Asnæs Vandværk om tilsynet med 

Høve Strands Vandværk og driftsassistance. 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for 

god ro og orden. 

 

 

Således foregået – Hans Jørgen Larsen, dirigent 

 

 

__________________________________ 

 

 

 ______Sign.   H. J. Larsen_____________________________ 


