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Referent: Marianne Therkelsen 
Kollerød, den 19. marts 2012 

Referat af generalforsamling i Andelsselskabet Kollerød Vandværk 

mandag den 12. marts 2012 

Den 26. februar 2012 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 2012 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 

      Marianne Therkelsen blev valgt til dirigent. 

 

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. Dog blev der bedt om en specifikation af note 5 – side 11 – Andre 

finansielle omkostninger på DKK 52.629, hvad dette beløb dækker. Kasseren kontakter OK 

revision. 

Ad 4  Budget 2012 forelægges til godkendelse. 

Kassereren gennemgik budgettet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt.  Regnskabet føres iht regnskabsloven og budgettet opstilles efter 

regnskabets principper. 

Ad 5  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Christian Dragheim og Frank Sørensen var på valg, begge blev genvalgt. 

Ad 6  Valg af revisor. 

Fortsættelse med OK revision blev godkendt. 

Ad 7  Valg af suppleanter 

Bo Christensen blev genvalgt og Torben Dam, Tunet 23, blev valgt. 
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Ad 8  Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget. 

Ad 9  Eventuelt 

1) Dyrkningsfri zone – er nu udvidet til 25 meters radius fra en vandboring. Berørte lodsejere 

kan søge erstatning inden 01.09.2012 

2) Vandanalyse rapporten viser et forhøjet resultat på Atrazin, kun lige over detektions 

grænsen – en ny måling er bestilt. 

 

Ellers ingen bemærkninger. 

 

 

Fremmøde: Bestyrelsen samt 3 andelshavere (heraf 1 ved fuldmagt). 


