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Tilstede	  var	  24	  andelshavere.	  

1. Valg	  af	  stemmetællere:	  Villads	  Andersen	  og	  Jens	  Andersen.	  
2. Valg	  af	  dirigent:	  Søren	  Kok	  

Det	  blev	  konstateret	  at	  generalforsamlingen	  er	  lovligt	  indkaldt	  i	  Nordfalsters	  Avis	  
3. Bestyrelsens	  beretning	  

Der	  var	  utilfredshed	  med	  at	  vandværkets	  adresse	  er	  offentliggjort	  på	  hjemmesiden.	  
Regnskabet	  ønskes	  tilsendt	  før	  generalforsamlingen	  
Generel	  kritik	  af	  hjemmesiden	  
Henrik	  Fabienke	  udtrykte	  tilfredshed	  over	  at	  være	  blevet	  tilsluttet	  vandværket	  
Diskussion	  om	  det	  er	  ejer	  eller	  lejer	  der	  skal	  opkræves	  
Beretningen	  blev	  herefter	  godkendt	  

4. Regnskab	  
Der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  ang.	  Postering	  af	  indkøbt	  printer	  –	  fejl	  fra	  EDB	  service	  
Kommentrer	  vedr.	  stigning	  i	  administrationsomkostninger	  –	  skyldes	  periodiseringer	  
Der	  blev	  spurgt	  til	  evt	  restancer.	  Og	  om	  det	  var	  muligt	  at	  opnå	  højere	  renter	  på	  indeståener.	  
Herefter	  blev	  regnskabet	  godkendt.	  

5. Budget.	  
Der	  blev	  påpeget	  fejl	  	  i	  oplyste	  omkostning	  til	  administration.	  
Godkendt	  

6. Indkomne	  forslag.	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  
Merete	  Højrup	  oplyste	  at	  hun	  mente	  at	  indkomne	  forslag	  skal	  sendes	  ud	  til	  at	  alle	  andelshavere	  
inden	  generalforsamlingen	  i	  deres	  oprindelige	  ordlyd.	  

7. Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen.	  
På	  valg	  er:	   	  Helle	  Hansen	  –	  villig	  til	  genvalg	  
	   	   Ragnhild	  Haagesen	  –	  ønsker	  ikke	  genvalg	  
	   	   Kurt	  Johnsen	  –	  villig	  til	  genvalg.	  
Ny	  kandidat	  er	  Jakob	  Jensen	  
Helle	  Hansen,	  Kurt	  Johnsen	  og	  Jakob	  Jensen	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsen.	  
	  
Valg	  af	  suppleant.	  	  
Nu	  kandidat	  er:	  Peter	  Iwaniewicz.	  
Valgt	  blev:	  Peter	  Iwaniewicz(	  1.	  suppleant)	  og	  Niels	  Hansen	  (	  2.	  suppleant)	  

8. Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant.	  
Valgt	  blev	  som	  revisor:	  Inger	  Skjern	  
Valgt	  blev	  som	  revisorsuppleant:	  Susan	  Moestrup	  

9. Eventuelt	  
Edvard	  takkede	  Ragnhild	  Haagensen	  for	  hendes	  arbejde	  i	  bestyrelsen.	  


