Osted Vandværk I/S
Generalforsamling 2012 afholdt på Osted Kro
Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne således:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er:
2 bestyrelsesmedlemmer:
Niels Grann
(modtager genvalg)
Rasmus Birch
(modtager genvalg)
1 Suppleant
Torben Larsen
(modtager genvalg)
6. Valg af revisor og suppleant
På valg er:
1 Revisor
Jens-Erik Mogenstrup
(modtager genvalg)
Suppleant
Kirsten Juul
(modtager genvalg)
7. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
8. Eventuelt
Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 29 deltagere, inklusiv
bestyrelsen samt 3 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk.
Heraf var 23 stemmeberettigede (Kun 1 stemmeberettiget pr. kunde).
1. Valg af dirigent
Til dirigent blev Jens-Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre
forslag og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet,
jævnfør vedtægternes § 11, og dermed beslutningsdygtig.
Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning.
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2. Beretning om det forløbne år
I beretningen nævntes:
 at antallet af kunder er 712, med 719 målere fordelt på 760 boliger.
 at der har været afholdt 1 års gennemgang efter renoveringen af Hovedvejen,
Stentoften og Langetoften.
 at der i marts måned 2012 blev foretaget lækagesøgning i en del af ledningsnettet,
hvor der blev fundet 2 lækager.
 at der i årets løb har været 10 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til.
 at – af de i alt 92.432 m3 udpumpet vand udgør vandspillet 4.415 m3 eller 4,8 %.
(i beregnet spild indgår vand der er brugt til brandslukning)
 at de 6 obligatoriske foretagne vandanalyser, alle har overholdt kvalitetskravene.
 at bestyrelse og vandværkspasser har deltaget i 10 kurser/arrangementer.
 at der i 2012 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
 at 398 (55,35 %) måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 235
(32,68 %) via aflæsningskort og 86 forbrugere (11,96%) har ikke indsendt aflæsning,
der af samme grund er foretaget af bestyrelsen.
 at det faste bidrag for 2013 er uændret 1.000 kr. pr. år, og at prisen for 1 m3 vand er
uændret 5,00 kr. Staten har hævet den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) med
yderligere 0,23 kr. til 6,13 kr. Beløbene er ekskl. moms.
 at Osted Vandværk har fået godkendt et nyt regulativ.
 at Lejre Kommune holder offentligt møde om forslag til vandforsyningsplan den 28.
februar 2013 kl. 19.00 på Hvalsø skole.
 at der den 14. februar 2013 er trådt en ny bekendtgørelse i kraft om kvalitetssikring
på almene vandforsyningsanlæg.
Slutteligt blev der udtalt en tak for et godt samarbejde i året til Kirkebjerg Vandværk, til
samarbejdspartnere og til vandværkets personale.
Under debat:
Richard Juul: For år tilbage eksperimenterede man med afkalkningsmagneterne.
Virker de ikke længere eller er de nedtaget?
Svar: Det er vurderet af samarbejdspartnere, at de ikke har nogen effekt, og er blevet
nedtaget i forbindelse med testen af ultralydskalkknuseren. De påtænkes ikke opsat
igen.
Thomas Stokholm fra Kirkebjerg Vandværk oplyste, at de havde fået udskiftet deres
afkalkningsmagnet. Nogle forbrugere giver udtryk for at den virker, andre giver udtryk
for at den ikke virker.
Hans Olsen: Kommer der dokumentation på vandværkets hjemmeside, vedrørende
ultralydskalkknuseren?
Svar: Ja, hjemmesiden bliver løbende opdateret, og al dokumentation bliver lagt på.
Henning Storm: Kan man fjerne kalken?
Svar: Ja, men det kræver tilladelse af kommune, hvilket man formodentlig ikke vil få, da
det bliver betragtet som udvidet vandbehandling.
Beretningen blev herefter godkendt.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, heraf nævnes:
Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)
 Indtægter
kr.
1.241


Driftsudgifter

kr.

329



Administrationsudgifter

kr.

220



Resultat før afskrivninger

kr.

692



Afskrivninger

kr.

456



Resultat før finansielle poster

kr.

236



Finansielle poster

kr.

-28



Årets resultat

kr.

208

Balance (Beløb i 1.000 kr.)
 Anlægsaktiver

kr.

9.886



Omsætningsaktiver

kr.

199



Aktiver i alt

kr.

10.085



Egenkapital

kr.

6.078



Langfristet gæld

kr.

3.333



Kortfristet gæld

kr.

674



Balance i alt

kr.

10.085

Under debat:
Richard Juul: Får gartneren løn?
Svar: Ja, det er en del af udgiften ”Vedligeholdelse og pasning af bygning/vandværk”.
Carsten Rasmussen: Flot at udgiften til ”Pasning og vedligehold af bygning/vandværk”
er lavere end budgettet. Hvad er grunden til, at der er vedligehold på vandværket og
udgifter til IT, når der er sket en stor renovering på vandværket i 2010?
Svar: Udgiften til ”Vedligeholdelse og pasning af bygning/vandværk” dækker over løn til
gartner og vandværkspassere og køb af småværktøj.
Udgiften til ”Vedligehold af teknisk udstyr” dækker over serviceaftale på SRO-program,
termografering og mindre reparationer.
Udgiften til ”IT” dækker over hjemmeside, edb-programmer til forbrugeradministration
og regnskab, samt BS/Nets.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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4. Budget for det kommende år (Beløb i 1.000 kr.)


Indtægter

kr.

1.240



Driftsudgifter

kr.

375



Administrationsudgifter

kr.

250



Resultat før afskrivninger

kr.

615



Afskrivninger

kr.

455



Driftsresultat

kr.

160



Renteindtægter

kr.

-55



Årets resultat

kr.

105

Under debat:
Henning fra Lysholmparken: Hvad dækker gebyrer over?
Svar: ”Gebyrer m.m.” dækker over gebyrer for manglende måleraflæsning, rykkergebyr
for manglende betaling, gebyr for besvarelse af ejendomsmæglere m.fl. og Lejre
Forsyning for betaling for måleroplysninger.
Budgettet blev herefter godkendt.

5. Valg til bestyrelse og suppleant
Niels Grann og Rasmus Birch blev genvalgt ude modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af: Michael Bruun, Niels Grann, Bjarne Bagge, Nicolai
Frederiksen og Rasmus Birch.
Som bestyrelsessuppleant blev Torben Larsen genvalgt uden modkandidat.
6. Valg af revisor og suppleant
Som revisor blev Jens-Erik Mogenstrup genvalgt uden modkandidat.
Som revisorsuppleant blev Kirsten Juul genvalgt uden modkandidat.
7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
Baggrunden herfor er, at bestyrelsen på generalforsamlingen der blev afholdt den 28.
februar 2012 bedt om, at vurdere om vedtægterne stadig er tidsvarende. Bestyrelsen
har gennemgået vedtægterne og fundet, at der er flere forhold som ikke er tidssvarende.
Det drejer sig bl.a. om:
 at der ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og takstblad.
(De kan hentes på vandværkets hjemmeside, og udleveres på opfordring).
 at sælger af en ejendom skal drage omsorg for, at de nye ejer underskriver og
indsender en ejerskifteformular.
(Dette praktiseres ikke).
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at det er en betingelse for ejerskifte, at alle forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
(Dette praktiseres ikke. Sælger og køber afregner over refusionsopgørelsen. Ny ejer
hæfter for sælgers eventuelle skyldige beløb).
at generalforsamling skal averteres i 2 lokale aviser.
(Ved avertering på aflæsningskortet, spares ca. 2.000 kr. årligt)

Herudover anbefaler FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark), at vandværker som
er et I/S ændre selskabsform til et A.m.b.a.
Ved ændring til A.m.b.a. opnås:
 at medlemmerne kun hæfter med den indskudte andelskapital og ikke solidarisk,
som det er tilfældet i dag.
 at Osted Vandværk ikke skal oplyse cprnr. på alle interessenter, den dag det også
bliver lovkrav ved eksisterende I/S’er.
Generalforsamlingen tiltrådte at ændre selskabsform med 23 for og 0 i mod. Da der ikke
var nok fremmødt i henhold vedtægterne, for at lave vedtægtsændring, indkalder
bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.
Carsten Rasmussen: Synes at annoncering skal fastholdes i Dagbladet.
Richard Juul: Med det antal fremmødte kunne der i stedet sendes mail til forbrugerne.
Kirsten Juul: Kunne man blive nævnt i Lejre Kommune renovationskatalog med dato?
Richard Juul: Forslag om at fristen aflevering af ændres til 14 dage. 10 er for dette.
Alex Christensen: Mener at forslag skal sendes ud til forbrugerne inden generalforsamlingen.
Hans Olsen: Mener ikke, at der er ret mange foreninger der sender forslag ud til alle
medlemmer inden generalforsamlingen.
Carsten Rasmussen: Støtter Hans Olsen
Richard Juul: Støtter at fristen ændres til 14 dage, og at eventuelle forslag lægges på
hjemmesiden, og at det oplyses på aflæsningskortet, at eventuelle forslag kommer på
hjemmesiden.
Richard Juul: Det er vigtigt at slippe for den solidariske hæftelse.
Børge Hansen: Har panthaverne sagt ja?
Svar: Ja
Bestyrelsen udarbejder et revideret forslag til nye vedtægter, som fremlægges på den
ekstraordinære generalforsamling.
Inden næste punkt, blev der meddelt meddelte servering af smørrebrød, samt øl og
snaps.
8. Eventuelt
Bestyrelsen ønsker generalforsamlings holdning til følgende 3 emner:
1.
Serviceniveau i en beredskabssituation
2.
Evt. indkøb af ultralyds kalkknuseranlæg
3.
Evt. forøgelse af anlægsbudgettet.
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8.1 Serviceniveau i en beredskabssituation
Bestyrelsen præsenterede kort beredskabsplanen, og spurgt generalforsamlingen,
hvilket serviceniveau man ønskede såfremt der f.eks. var en forurening. Ønskes der
tappesteder rundt i byen i form af f.eks. tankvogne eller 1.000 m3 tanke? Ønskes der
udlevering af flaskevand eller andet?
Carsten Rasmussen: Modtages der information, hvis et andet vandværk i nærheden
har et problem?
Svar: Bestyrelsen har ikke kendskab til, om kommunen giver besked. Det må dog
forventes, at myndighederne vurdere om det har relevans for andre vandværker, og i
givent fald at de bliver informeret.
Richard Juul: Er det taget højde for, at man i de ringsystemer man har i Osted
Vandværk, kan begrænse en forurening i ledningsnettet.
Svar: Ledningsnettet er inddelt i 2 sektioner, og adskilt af 5 hovedstophaner som er
lukket i daglig drift.
I den enkelte sektion er der ringforbindelser, hvor der er hovedstophaner som i daglig
drift er åbne, for at undgå at der kommer gammelt vand på begge sider af stophanen.
Hvis der er en forurening i ledningsnettet i en sektion, vil der kunne hentes vand fra
tappesteder i den anden sektion.
Carsten Rasmussen: Når vi nu ligger tæt på Københavns Vandforsyning, er der så
mulighed for et samarbejde.
Svar: Nærmeste ledning menes at være i Lejre, så det er ikke umiddelbart nærliggende.
Carsten Rasmussen: Hvor stor skal generatoren være?
Svar: Ca. 17 kW. Den forventes, at koste ca. 100.000 kr.
Alex Christensen: Det kan også være andre ting end strøm. En mulighed kunne være
at alliere sig med Lejre Brandvæsen, om f.eks. tankvogne.
Svar: Lejre Brandvæsen har ikke drikkevandsgodkendte tankvogne. Hvis man skal
have garanti for, at der kommer en drikkevandsgodkendt tankvogn, så skal man tegne
et abonnement/serviceaftale.
Richard Juul: Jeg mener, at det er meget relevant med en nødstrømsgenerator.
Udgiften pr. forbruger med en holdbarhed på 10 eller 20 år vil være yderst beskeden.
Carsten Rasmussen: Der er kaserner og sygehuse der bliver nedlagt. De har måske
en brugt generator i god stand til en fornuftig pris.
Generalforsamlingen tilkendegav:
 at der arbejdes videre med, at indkøbe end generator, gerne i fællesskab med
Kirkebjerg Vandværk.




at når vandværkets ledningsnet er delt i 2 sektioner
at når der er mulighed for at få vand fra Kirkebjerg Vandværk.
at når der eventuelt, kan monteres tappemulighed fra en brandhane hos Kirkebjerg
Vandværk
så ønskes der ikke bekostet et beredskab med f.eks. tankvogne der koster flere tusinde
kr. om året.
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8.2 Evt. indkøb af ultralyds kalkknuseranlæg
Bestyrelsen har taget imod et tilbud om, at teste effekten af en ultralyds kalkknuser,
som forventes at reducere kalkaflejringer i vandinstallationerne hos forbrugerne.
Testen startede søndag den 20. januar 2013 kl. 9.00 og slutter søndag den 17. marts
2013 kl. 9.00.
Oplevelserne har indtil videre været:
 Færre kalkaflejringer på flader.
 Kalken er nemmere at fjerne.
 Vandet opleves som værende blødere.
 Kaffen brygges hurtigere, og mængden af kaffebønner er reduceret.
 En forbruger har oplyst, at vandet smager bedre (som kildevand).
 Mindre elforbrug.
Leverandøren oplyser, at en familie på 2 voksne og 2 børn kan spare 1.350 kr. årligt.
Herudover vil der være mindre elforbrug til varmelegemer, som er mindre belagt med
kalk.
Anlægget koster 300.000 kr. i anskaffelse, og 100 kr. i årligt elforbrug. Det forventes at
holde i mindst 20 år, og kræver ikke løbende service.
Ud fra de foreløbige oplevelser, er det så et anlæg, som Osted Vandværk bør anskaffe?
Richard Juul: Da kalken ikke fjernes fra vandet, mener jeg ikke man kan reducere
brugen af afkalkningsmiddel, vaskepulver, shampoo m.v.
En forbruger oplyste, at der han ikke længere har kalkaflejringer i elkedlen, og at der
bruges mindre strøm (bimåler i stikkontakten).
En forbruger oplyste, at resten af familien bruger mindre shampoo ved hårvask.
2 forbrugere oplyste, at de ikke havde oplevet forskel før og efter anlægget blev tændt.
Carsten Rasmussen: Kan man ikke få leverandøren til at påtage sig en risiko, og f.eks.
give en bankgaranti for at anlægget holder i de lovede antal år.
Niels Grann: Man kan forsøge. Man kunne også prøve, at indgå en lejeaftale, eller
betaling over flere år, hvor man så kan returnere anlægget, såfremt man ikke er tilfreds.
Finn Nielsen: Lad os se effekten, når anlægget slukkes, om ”dårlig dommene” vender
tilbage.
Carsten Rasmussen: Hvad er bestyrelsens holdning til at anskaffe anlægget?
Svar: Bestyrelsen er positiv over for at anskaffe anlægget. Udgiften er så stor, at den
skal med på anlægsbudgettet og godkendes af generalforsamlingen.
Richard Juul: De oplevelser med mindre afsætning af kald. Det lyder sandsynligt. Det
der ligger af besparelser på shampoo m.m. er naturstridigt, da kalken stadig er i vandet.
Det er et illusionsnummer efter min opfattelse.
Nicolai Frederiksen: Er der mulighed for at spørge producenten, om anlægget kunne
flyttes til den anden afgang, så forbrugerne på denne sektion får mulighed for også at
indgå i testen?
Hans Olsen: I må undskylde, at jeg er lidt skeptisk. Jeg synes, nogle af oplysningerne
er underlige. Da nogle af effekterne, er nogle man oplever, og ikke alle forbrugerne der
indgår i testen oplever dem. Det er ikke nok at ”man synes”, det bør være en konkret
konstatering, for at man kan være sikker på effekten. Hvis det kun er 40 ud af 60
forbrugere der oplever de positive effekter, så er der jo en vis usikkerhed for effekten.
Jeg ser gerne, at man er meget sikker på effekten, inden man evt. anskaffer anlægget.
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Richard Juul: Jeg vil opfordre til, at man undersøger virksomhedens økonomi.
Michael Bruun: Hvis vi får lov til at teste anlægget på den anden afgang, kan vi lave
nogle flere teste på et antal forbrugere.
Bjarne Bagge: Hvis alle forbrugerne der indgår i testen svarer på spørgeskemaet, så
ville vi høj sikkerhed for effekten.
Carsten Rasmussen: Ved vi, om vi fjerner mest muligt kalk, inden afgangen fra
vandværket. Kan der fjernes mere kalk på vandværket.
Svar: Der fjernes ikke kalk på vandværket. Der findes systemer der kan, men det
betragtes som avanceret vandbehandling, og kræver tilladelse af Lejre Kommune,
hvilket man med høj sandsynlighed ikke får lov til.
Thomas Stokholm: Man må ikke behandle vandet i Danmark. Kalken har desuden en
sundhedsmæssigt positiv effekt. Et af kravene i tilladelsen, er at man dokumenterer
effekten af anlægget. Der også en usikkerhed i forbrugernes oplevelser, da nogle
forbrugere lægger mærke til ændringer, og andre ikke gør.
En forbruger spurgt til, om ikke det øger risikoen for utætheder, hvis kalken ikke aflejrer
sig i vandrørene?
Svar: Det er ikke bestyrelsens vurdering, at det ikke er kalken lukker hullerne i vandledningerne.
Børge Hansen: En udgift på 300.000 kr. er under 500 kr. pr. forbruger – så herre gud
da. Hvis flere mennesker oplevere det samme, vil de opleve det meget forskelligt. Det
er usandsynligt, at der vil komme en tilbagemelding, hvor alle er enige og gengiver de
samme oplevelser.
Torben Larsen: Foreslår at det er op til bestyrelsen, ud fra den dokumentation der blev
skabt, at forslå anlægget anskaffet.
Michael Bruun: Vi får ikke lov af Lejre Kommune, at sætte anlægget op, hvis vi ikke
overfor kommunen kan dokumentere effekten af anlægget.
Nicolai Frederiksen: Foreslår at såfremt vi får lov til at teste anlægget på den anden
afgang, at f.eks. bestyrelsen koger en kedel vand hver dag, og måler elforbruget. Så
kan det sammenlignes mellem de 2 afgang, om der er forskel.
Alex Christensen: Mener at leverandøren skal indgå med en vis risiko.
Generalforsamlingen tilkendegav:
 at såfremt en overvejende del af de positive effekter kan dokumenteres, så
fremsætter bestyrelsen et anlægsbudget, hvor udgiften er med.
8.3 Evt. forøgelse af anlægsbudgettet.
I 2009 beregnede bestyrelsen, hvor stort anlægsbudgettet burde være, for at der kunne
laves løbende fornyelse af vandværkets anlæg. Beregningen viste et årligt gennemsnitligt behov for anlægsinvesteringer på 525.000 kr.
Baseret på udgiften til ledningsrenovering i 2010 – 2011 har bestyrelsen genberegnet,
hvor stort anlægsbudgettet bør være, for at der kan laves løbende fornyelse af vandværkets anlæg. Den reviderede beregning viser et årligt gennemsnitligt behov for
anlægsinvesteringer på 750.000 kr.
Konklusion er således, at det årlige gennemsnitlige anlægsbudget bør øges fra 525.000
til 750.000 kr., hvis man forudsætter, at levetiden på ledningsnettet sættes til 60 år.
Udgiften til at udbedre brud på tofterne (Agertoften, Engtoften m.fl.) har i de seneste år
været stærkt stigende, og der bruges pt. et større beløb på at udbedre brud, end der
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ville skulle bruges på at afskrive nye ledninger. Det er derfor, på den lange bane, en
bedre forretning at udskifte alle ledninger. Det koster ca. 3 mio. kr.. Penge som
Vandværket pt. ikke har.
Herudover er der også andre udgifter der vil kunne trænge sig på i årene fremover, så
som: Ultralyds kalkknuser, nødstrømsgenerator, bundfældningsbassin til skyllevand,
udskiftning af vandmålere, ny(e) boring(er), færdigetablering af sektionsbrønde og
øgede myndighedskrav.
Bestyrelsen indstiller:
 at det faste bidrag fra 2014 hæves med 500 kr. årligt (625 kr. inkl. moms). Dette
øger indtægterne med 380.000 kr.
 at der lånes 3.000.000 kr. til renovering af de resterende tofter, som afdrages over
12 år. (250.000 kr. årligt).
Bestyrelsen kan ikke bruge penge, som ikke er på budgettet. I henhold til vedtægterne,
er det bestyrelsen der fastsætter prisen for vandet, f.eks. at hæve prisen på vand. Det
er dog generalforsamlingen der godkender budgettet, hvor man kan beslutte at prisen
alligevel ikke skal hæves. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.
evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen, jf. vedtægterne.
Torben Larsen: Jeg synes, at der på den ekstraordinære generalforsamling skal
fremsættes et revideret 2013 budget, hvor bestyrelsens indstilling er indarbejdet.
Anders fra Byvejen: Jeg synes at bestyrelsen har gjort et fantastisk stykke arbejde.
Det er imponerende at se jer beregne behovet for anlæg. Om det holder ved vi jo ikke,
men det er godt at være på forkant med kommende investeringsbehov. Derfor synes
jeg, at I skal medtage forøgelse af indtægterne på den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan komme i gang. Det er flot det I har lavet.
Flere tilsluttede sig Anders’s forslag og ros til bestyrelsen.
Børge Hansen: Jeg vil gerne tilslutte mig det Anders har sagt, men vil foreslå, at det
blive lagt på forbruget i stedet for den faste afgift.
Niels Grann: Bestyrelsen har foreslået, at det er det faste bidrag der øges, da det ellers
vil ramme storforbruger hårdt, så som Osted Kro, Osted Fri- og efterskole og en svineproducent. Forskellen på, at hente indtægten fra det faste bidrag kontra kubikmeterprisen, er for en gennemsnitshusstand som bruger 85 m 3 årligt ca. 165 kr.
Da det er sjældent, at der bliver færre forbrugere, er der 100% garanti for den budgetterede indtægt fra det faste bidrag ikke blive mindre. Forbruget af vand har været jævnt
faldende de sidste 8 - 10 år.
Spørgsmål: Kan bestyrelsen nå at have noget klart til den ekstraordinære generalforsamling.
Svar: Ja.
Alex Christensen: Vandværket har pligt til, at skulle oplyse om der er ekstraordinære
udgifter i de kommende år, såfremt en ejendomsmægler beder om det. Det slipper man
for, hvis det bliver en del af budgettet.
En forbruger spurgte til, om der til den ekstraordinære generalforsamling kan nå at
være afklaring på den fulde effekt af ultralydskalkanlægget.
Svar: Hvis test perioden bliver forlænget med op til 2 måneder, vil det være et problem,
med mindre den ekstraordinære generalforsamling skubbes til slut maj/start juni.
Anders fra Byvejen: Jeg synes bedst om jeres oprindelige forslag om, at kunne tage
den med på budget 2014, fremfor at skulle køre den hurtigt igennem i 2013, og så tage
den usikkerhed der var anlæggets effekt på generalforsamlingen i 2014.
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Osted Vandværk I/S
Generalforsamlingen tilkendegav:
 at der ønskes fremsat et revideret budget 2013 på den ekstraordinære generalforsamling, hvor indtægter og anlægsbudget er revideret, jf. bestyrelsens indstilling.
Niels Grann: Er der nogle der synes, det er en dårlig ide, at tilpasse indtægterne til det
fremtidige anlægsbehov?
Svar: Det var der ikke.
Richard Juul: Det havde måske været en ide, for flere år siden, at øge indtægterne, så
man havde været bedre rustet til de kommende anlægsinvesteringer.
Per Frimann: Jeg vil gerne sige tak til Niels og bestyrelsen for det gode langsigtede
budget I har lagt.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
Formanden takkede for det gode fremmøde, den gode debat og den store spørgelyst.
Også tak for tilslutningen til bestyrelsens oplæg om det fremtidige anlægsbudget. Kom
godt hjem. Generalforsamlingen sluttede kl. 23.00.

________________________
Jens-Erik Mogenstrup
Dirigent
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