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Formand Jacob Post byder velkommen og der foreslås fra bestyrelsen Carsten Hansen
som dirigent der er enighed om valget.
Carsten gennemgår punkterne i dagsordenen og giver ordet til formand Jacob Post,
der beretter om de forbedringer der er lavet af tag og murværk på .på værket, samt at
der er sat tagrender op.
Der er ikke bemærkninger til formandens beretning og man går over til fremlæggelse
af regnskabet ved kasserer Lars Poulsen.
Lars beretter om de udfordringer det har været at overgå til et andet revisions firma
efter, det vi har haft før er ophørt, samt de nye måder at lave tingene på også de
udfordringen med det nye princip om "hvile i sig selv princip" dette medfører en
udfordring for os som vandværk at kunne spare op til nye udfordringer på driften,
men det er endnu så nyt at der skal arbejdes med det.
Regnskabet blev herefter gennemgået post for post og forskellige poster blev
uddybet nærmere .
Det reviderede regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.
Budget 2017 blev fremlagt og der blev godtgjort for de lønstigninger der er vedtaget
efter at honorarer for bestyrelses arbejde og dagligt tilsyn på dette plan er blevet
skattepligtige der var ikke nogen kommentarer til dette, så det blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var Otto Hansen og Lars Poulsen og begge blev genvalgt.
Som revisor blev valgt Carsten Hansen og som revisor suppleant Mikael Svane.
Under punktet eventuelt blev der af Carsten fremlagt de forbedringer han har sat i
værk omkring værket, med udskiftning af låse mv. Der blev enighed om hvem der
skulle have en nøgle og der vil også komme en op på gartneriet.
Der blev berettet at man i samarbejde med Jørgen Balker ,der har hjulpet os igennem
mange år, har skifter til Foldby vvs som primær smed.
Der blev yderligt opfordret til at revidere på hjemmesiden og en opdatering af vores
beredskabsplan skal der også laves
Martin Godsk havde en uafsluttet sag omkring en stophane i hans hæk og bestyrelsen
tager fat på at udbedre de skader der i den forbindelse er forvoldt på hækken.
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