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Referat fra generalforsamling 28. februar 2019

Punkt

Emne

Bemærkninger

AHI bod velkommen og indlcdtc modct med valg af dirigcnt.

Valg af dirigent

1.

Llcstr.r.'^lsen firreslar

Jcns Rasmusscn bler. rzlgt til dinqcrt og kunne bekræftc, at
gcneralforsarnlinget lar 1or-lig inch-arslet og retmæssig
J

ens Rasrnussen

aflnalnccret.

te '12 inel. I-lest1,relse.
Dagxordencn blev læst op af diri.qcnten ior (r frenmodtc
frrrbrugere samt 5 besfi-relse smcdlcmme r.

I

a1t frcn:rn:rod

2.

Bcsq.rclsers bcreming

Andcrs I Iillerup (forrald) læste besh'relsens bcrcarilg c-,p (se
scplrat pa li1le Nrsn-ecl Vandr,ærks h jcu.rmcsicle). ÅHI takkeclc
bcs6'telsen for ct godt sar.rarbcjdc.
C)gsa c11 tal til V. foruersen firr et goclt semarbejde i 2018.
Bcrctnin.qen bler- goclkcndl

:)-

Det ro-iderecle regnskab fcirelæggps
til godkcnciclse

(iert Bigum gennemgik rclyrskabet frrr
grdkerdt uden bemær'kninger.

2018, og regnskabet bler-

Jens Rasmussen spurgrc til saecn r-eclr. Skat og r-andr-rdier,
vedr. r.rrdiansættelscr, som rærkerne t.andt. GB fort2lre at dette
ilike r rilc fa indflr'dclse pi l,ille t.r.-æstr cd r.andr.ærk.
Brandt - I h'ad cr bcg'rundelsen lor ncdsrttelse af r.ærdicn på
l5 rnio. GB - det sklldcs bl.a., at det ikkc cr ncmt 2t sælge et
r-andr,ærk.
4.

Budgct frrr 2019 lirrelægps til

(icrt

tsigum gcnnemgik budgct {ot 201.)

oricntcring

[)er blcr- spurgt tiJ hr-ordan man kunne har.e sammc
når dcr r-ar si manEc' nve tilslutninser. GB f()dalte xt
forbr-ugerne, generclt sparede pa rand forbmget.
5.

l}chandlitg af indl«rmnc forslag

Ingen inclliomne firrslag

(t.

Valg af rnedlemmer til bcstl-relse

Pa valg

Valg afsuppleant

Pa \-alg

-

Val.g af rer-isor

Pa vel.q

- Jorgcn Rasrnusscn

8.

ldE!ra!F*t,

indttgt,

- Gert Bigum - -gcnr..,rlgt
Pi |alg - Peter Falk - genr'.;1gt
Jan Bo

Pcterser

-

genr,algt
gcnr-algt
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Bemærkninger
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Ingpa bernærkninger

Konstituerende møde den 6. marts 2019 på Lille Næswed Vandværk.

Referat: caia Keis

Næstved, 01.03.2019
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