Egense Nord Vandforsyning AMBA.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 7. Maj 2022 kl. 10,00 i Egense Forsamlingshus.

REFERAT.
Formanden Niels Heuckendoff bød velkommen til 13 stemmeberettigede medlemmer
inkl. bestyrelsen og foreslog at gå til dagsordenens punkt. 1.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelses beretning ved formanden Niels Heuckendorff.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Udtrædelse af Vandsektorloven
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg til
bestyrelsen er:
a. Niels Heuckendorff (Modtager genvalg)
b. Ole Thorup Nielsen (Modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Eventuel.

1. Kjeld Nøhr Christensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at
generalforsamlingen er lovlig indkaldt, og dagsordenen var overens med vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Det blev et kort år fra sidste generalforsamling i 2021 og til dagens
generalforsamling. Udskydelse af generalforsamlingen i 2021 skyldes Corona
restriktioner om forsamling i større grupper.
Driften af ENV har været uproblematisk i 2021, der har været et minimum af
vandspild, som i hovedsagen har været utætte ledninger på grunden eller i
husinstallationen. En appel herfra skal lyde – se efter jeres vandinstallation, der er
stadigvæk gamle vandinstallationer i drift, hvor der kan være stor risiko for
utætheder, der kan resultere i vandspild og ødelæggelse af ejendom.
Vi får en ny storforbruger i Aalborg Forsyning med ny pumpestation til kloak
systemet, pumpestationen skal være klar i september 2022, når etablering af kloak
systemet starter.
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Der har været gode engangsindtægter idet flere ubebyggede grunde er blevet tilmeldt
forbrug, og dermed er gammel henstand af tilslutnings afgift blevet udløst.
Vandkvaliteten har i perioden været i orden.
Beretningen er godkendt.
3. Regnskab.
Der er ny kasserer fra september 2021, i denne forbindelse er der i efterfølgende
periode blevet rettet op på lidt regnskabsmæssigt efterslæb.
Det regnskab der er udleveret, er ikke det originale Baierholm regnskab, men en pixiudgave heraf, der giver et mere klart og forståeligt regnskab.
Regnskabets punkter blev gennemgået og regnskabet viser et overskud på kr. 32.622.
Regnskabet er godkendt.
4. Budget.
Budgettet kan ændre sig fordi nogle store poster i form af afgifter og vandafgifter fra
VSK kan ændre sig efter budgettet er udarbejdet, grunden hertil er at budgettet skal
indleveres til Aalborg Kommune i efteråret 2021, medens VSK generalforsamling
først afholdes i foråret 2022, hvor afgifter og tariffer endeligt vedtages.
Fremhævede punkter i budgettet:
-Indgående vandafgifter er sænket fra kr. 3,65 til 2,65,
-VSK har sænket afgiften til kr. 1,65 og derfor mindre indtægt til ENV.
Årets resultat for 2023 kr. 14.500, indskud der ikke er indregnet, beløber sig til ca. kr.
100.00 er ikke medregnet i 2023 budgettet.
Budgettet er taget til efterretning.
5. Behandling af indkomne forslag.
VSK ønsker at udtræde af vandsektorloven p.g.a meget tvunget parpirarbejde, som
omhandler
-meget detailleret budgetarbejde,
-drift oplysninger med meget ekstern dataindsamling.
Udtrædelse af vandsektorloven betyder mindre omkostninger.
Alle vandforsyninger tilsluttet VSK skal være enige om udtrædelse.
Forslaget blev godkendt med 100% tilslutning.
For en endelig godkendelse skal forslaget behandles på en ekstraordinær
generalforsamling.
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