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Referent: Marianne Therkelsen 
Kollerød, den 21. marts 2014 

Referat af generalforsamling i Andelsselskabet Kollerød Vandværk 

mandag den 17. marts 2014 

Den 2. marts 2014 blev udsendt følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget 2014 forelægges til godkendelse 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af revisor 

7. Valg af suppleanter 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

Ad 1  Valg af dirigent 

Torben Dam blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig 

indkaldt iht. vedtægterne. 

 

Ad 2  Formanden aflægger beretning for det forløbne år 

Formanden gennemgik beretningen, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Beretningen blev godkendt.  

Ad 3  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Regnskabet blev godkendt. Spørgsmål vedr. beløbet for porto og gebyr på DKK 17.583. Ca 

DKK 4.800 er porto, det resterende beløb er giro og bank gebyrer. 

Ad 4  Budget 2014 forelægges til godkendelse. 

Kassereren gennemgik budgettet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt.   

Ad 5  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Christian Dragheim  blev genvalgt  og Frank Sørensen  blev genvalgt. 

Ad 6  Valg af revisor. 

Fortsættelse med HR Revison - OK Revision APS blev godkendt. 

Ad 7  Valg af suppleanter 

 Torben Dam, Tunet 23 blev genvalgt og Rasmus Larsen, Kollerød Bygade 20, blev genvalgt. 
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Ad 8  Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag var modtaget. 

 

. 

Ad 9  Eventuelt 

Enersen, Tunet nr 11, Det er konstateret, at låget til hovedvandlåsen på denne adresse, ligger ½ 

m under jorden. Med det resultat, at man har problemer med at få lukket for vandet. Vandværket 

er ansvarlig for hovedvandlåsen, men der foretages ikke forebyggende eftersyn  til konstatering 

af, om vandlåsen er defekt. I tilfælde af problemer, kontaktes vandværkets formand/kasserer.  I 

dette tilfælde kontakter formanden, vandværkets vedligeholder (Tage Bagger) vedr. problemet. 

 

. 

 

 

Fremmøde: Bestyrelsen samt 4 andelshavere  


