Mejlby Vandværk I/S
Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 30-06-2021.
kl. 19.30 i Mejlby Forsamlingshus.
1. Valg af dirigent.
Jens Chr. Alstrup valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet ( 16-05-2021 i Lokalavisen, samt på vandværkets hjemmeside)
2. Formandens beretning
Se separat skrivelse!
Generalforsamlingens kommentarer til formandens beretning, samt kommentarer til
vandværkets bestyrelse.
Generalforsamlingen kritiserer bestyrelsen for IKKE, at have gennemført de
ønsker/bestemmelser der fremkom på tidligere generalforsamling.
Dvs. SMS service med besked om driftsforstyrrelser, information om hvilke veje de
enkelte vandværker forsyner.
Der efterlyses også en beredskabsplan!
Beredskabsplanen SKAL laves, der er ikke tale om forsyningssikkerhed, hvor vores
ene vandværk overtager forsyningen, hvis det andet skulle lukke ned.
Formandens beretning godkendt.
3. Kasserens beretning
Frank Damgård fremlægger regnskab og budget.
Generalforsamlingens kommentarer til regnskab og budget
Generalforsamlingen gør opmærksom på, at der skal investeres for at nedbringe vores
formue.
Vi skal planlægge således vi kan budgettere os ud af det.
Man opererer med 50 år i vandværketsbudgettering, men det er ikke forbrugerne der
skal betale for fremtidige forbrugere.
Problemstilling, at vi har for mange penge til at stå ca. 2,5 mill.
Generalforsamlingen bekymrer sig om sig, og mener vi skal beskrive en langsigtet

investeringsplan, således Århus Kommune ikke kommer og tager part i pengene, som
myndighed har kommunen mulighed for at sige at vi skal levere pengene til dem.
Vandværker skal have et hvile i sig selv princip.
Regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af tilslutnings- og vandafgift.
Tilslutningsbidrag nedsættes pr. 01-01-21 med 0,11%
Prisen på vand fastholdes.
5. Forslag fra bestyrelsen
Vi ønsker ændring af selskabsform fra I/S til AMBA pr. 01-01-22
Vi ønsker at Mejlby Vandværk I/S skal overgå til AMBA, således bestyrelsen ikke skal
hæfte for evt. underskud.
Der er opbakning fra generalforsamlingen til at overgå til AMBA, vi har stemt ved
håndsoprækning, da ingen på generalforsamlingen ønskede skriftlig afstemning.
Der blev på generalforsamlingen vedtaget at lave et udvalg, der sammen med Erik
Jensen fra regnskabskontor Nord, skal lave forslag til nye vedtægter.
Udvalget : bestyrelsen samt Niels Åge Arve og Finn Søholt Thomsen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
Jørgen Lisby genvalgt til bestyrelsen
Finn Søholt Thomsen valgt til bestyrelsen
Knud Jørn Alstrup og Helle Alstrup valgt til suppleanter.
Revisor: Niels Åge Arve vælges for 2 år
Ole Bengtsen vælges for 1 år.
Revisor suppleant : Jens Chr. Alstrup
7. Eventuelt

Referent : Helle A. Alstrup

