Referat
Blokhus Vandværk A.m.b.a. ordinær general-forsamling på Restaurant
Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 28. marts 2015 kl. 10.00.
Fremmødte: 242 forbrugere, samt bestyrelsen.
Mogens indledte med at takke for det store fremmøde og gjorde opmærksom på
at det var 80 års siden værket blev startet. Derefter generalforsamling i henhold
til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Jensen, Hune Vandværk som valgtes.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Sparre
Mogens Sparre gennemgik bestyrelsens beretning og fremhævede at forbrugerne passede
deres målerbrønde og huskede at lukke for vandet ved fravær. Der var spørgsmål om
vandspild. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2014 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause
Regnskabet blev gennemgået af Michal Krause uden kommentarer.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Forbrugerne blev spurgt om de syntes det var en god ide at
fejre vandværkets 80 års fødselsdag. Der var stor tilslutning til dette.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ kasserer Michael Krause
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:
- Michael Krause Villig til genvalg /
- Frank Poulsen Genopstiller ikke. / i stedet foreslog bestyrelsen vores nuværende suppleant
Else frost.
Henning Møller fra Århus havde inden generalforsamlingen meddelt at han stillede op til den
ledige post.
De 3 kandidater præsenterede sig og der blev afholdt valg med følgende udfald.
Michael Krause genvalgt med 110 stemmer.
Else Frost blev valgt til den ledige bestyrelsespost med 67 stemmer.
7. Valg af 2 suppleanter
Henning Møller valgt som ny suppleant.
Flemming Lyngdorf genvalgt.
8. Valg af revisor
Genvalg af revisorerne:

9. Eventuelt
Hyggelig snak om diverse observationer og gode råd fra den interesserede forsamling.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen slut kl. 12.30.
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