3. marts 2022
Referat af ordinær generalforsamling nr. 91 i Saltum Vandværk a.m.b.a. på Saltum
Husflidsskole.
Bestyrelsen er fuldtallig. Vandmester Poul Erik Østergaard samt 2 øvrige brugere fremmødt.
Desuden en repræsentant fra Sdr Saltum Vandværk.
1.

Valg af dirigent.
Bent Jensen valgt til dirigent.
Frist for indvarsling overholdt, generalforsamlingen er dermed lovlig og
beslutningsdygtig.

2.

Formandsberetning.
Jens Chr. Buje fremlagde beretningen 2021. (Se beretningen på hjemmesiden).
Beretningen godkendt.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Ole Poulsen gennemgik regnskab 2021.
(Se regnskabet og budget på hjemmesiden).
Regnskabet godkendt.

4.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Ole gennemgik budgettet for 2022, og investeringsbudget (Se bla. punkt 6).

5.

Behandling af indkomne forslag. (fremsendt 5 dage før).
Ingen indkomne forslag.

6.

Forslag om bygning af velfærdsbygning: Toilet, værksted og møderum.
Bent fremlagde hvorfor bestyrelsen mener en mindre velfærdsbygning kunne være på
sin plads. Projektet er endnu kun på idestadiet. Bestyrelsen ønskede
generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med projektet. Et mere færdigt
projekt skal selvfølgelig godkendes på en kommende generalforsamling. Opbakning
fra generalforsamlingen til at bestyrelsen arbejder videre med projektet.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Jens Chr Buje, Terkel Simoni Nielsen og Daniel Andersen.
Genvalg til alle tre.
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7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg til: 1. suppleant Christian Bindeballe og 2. suppleant Jens Chr. Jensen.
Begge genvalgt. Jens Christian Jensen er nu 1. suppleant og Christian Bindeballe er
2. suppleant.

8.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisorer: Lars Østenkær og Kaj Christensen.
Begge genvalgt.
Revisorsuppleanter: Ib Andersen og Bent Sørensen. Begge genvalgt

9.

Eventuelt.
- spørgsmål til solfangerne. Grunden til nedgang i ydelsen i 2021 skyldes
nedbrud i en converter. Ib Andersen foreslog, at vi måske investerede i et
anlæg mere. Markedet er yderst svingende for tiden, men måske hvis der
kommer en attraktiv ordning i den kommende tid.
- drøftelse af fordele ved de nye digitale vandmålere. Vi bør måske oplyse
forbrugerne på Saltum Info om målernes mulighed for, bla at afsløre
vandspild hos den enkelte.
- vi jagter vandspild, bla. ved at aflæse målerne og sammenholde med
hovedmåleren på vandværket.

For referat Terkel Simoni Nielsen

Dirigent Bent Jensen

Bestyrelsens beretning, regnskabet, budgettet samt takstbladet kan findes på vandværkets
hjemmeside www.saltumvand.dk
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