
Referat generalforsamling d. 26. februar 2020

Sted: Midtsjællands Golfklub

Tilstede fra bestyrelsen: Bianca ter Haar (Formand)

David (vandværkspasser)

Jakob Staal (Bestyrelsesmedlem)

Henrik Houman (Bestyrelsesmedlem)

Poul Rasmussen (kasser)

Ann Charlotte (Suppleant)

Helle Houman (Bestyrelsesmedlem)

1. Formand bød velkommen, og herefter blev Mogens valgt som dirigent.

Mogens kunne konstaterer, at GF bliver afholdt rettidigt og med mindst 14 dages varsel. Der var 
ingen indvendinger mod GFs lovlighed.

David og Michael Olsen blev valgt som tæller.  Bianca blev valgt som referent.

2. Formandens beretning:

Beretningen blevet taget til efterretning. Nedenstående punkter indgik i beretningen:

 Ingen rørbrud i 2019
 Stadigt stort vandspild, og der har været iværksat diverse tiltag for at finde brudet
 Udgift og tid til lovpligtige prøvetagning stiger
 Ingen betydelige incassosager verserende
 Vi er ved at blive tilmeldt til AutoLER
 4 andelshavere har meldt sig til at hjælpe med at få vores kortmateriale kontrolleret ved de 

enkelte lodsejere. 
Kaj kontrollere Krydset, Lis kontrollerer Rigsbjergvej, Henrik kontrollere Kvansøsevænget, 
Torben og Bianca deler Ringstedvej

3. Forslag om ændring af selskabsform til AMBA, og § 5 linie 1 slettes.

Forsalg om ændring samt konsekvenser af dette blev fremlagt og drøftet. En enstemdig forsamling 
vedtog, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, således selskabsformen 
kunne ændres hurtigst muligt

Bilag udleveret og gennemgået. §5 Linie 1 slettes



4. Regnskab ved Poul

Regnskab ligger på hjemmesiden og er godkendt af revisorerne

Poul redegjorte for regnskabet, og den kommende prisstigning. Likviditeten er solid, og der vil 
blive investeret i nye målere og udskiftning af rør.

Regnskab blev godkendt af forsamling

5. Takstblad og budget ved Poul

Poul fremlagde revideret takstblad, som er godkendt af kommunen, samt fremlagde et revideret 
budget

Takstblad og budget blev godkendt af forsamlingen.

6. Status på drift (vandværkspasser)

David gav en beskrivelse af året der er gået. Han har brugt meget tid på at lede efter utætheder.

7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Jacob Staal blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

Ann Charlotte blev genvalgt som suppleant

Helle Houmann blev genvalgt som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Trine og Mogens blev genvalgt som revisorer

Michael Olsen blev valgt som revisorsuppleant

9. Indkommende forslag. 

Forslag fra Bianca med mindre præciseringer i vedtægter. Behandles under punkt 3

10. Eventuelt

Intet til referat


