Referat af Ekstraordinærgeneralforsamlingd.13.

februar2OX), afholdt i FreilevKirkecenter

John Mandrup bød velkommen, mØdetåbnet kl. 19.zl0!

Ad 1. Valg af dirigent

BestyrelsenforeslårLasseJensensomdirigent.Lasseblevenstemmigtvalgt.

Lassetakkedeforvalgetog
konstateredeatgeneralforsamlingenvarlovligtindvarsleti NibeAvis.EfterfølgendeerderrundsendtSMS
til alle forbrugere.
Herefterforslag af stemmetællere

-

Ruth Christensen og Birgit Jensen blevvalgt.

Konstate rede at de r er 58 stemme be rettigede.

Ad 2. Afstemning omvedtægtsændringer
Jens Chr. henviste

til behandlingaf forslagetved generalforsamlingen iapril, at de ændringer/tilføjelserdeb

findes i referatet og er indarbejdet i bilaget. Desuden ervedtægterne gennemlæst af eksterne personer.
Gennemgik de enkelte paragraffer.

i§ 12 (stemmeretogafstemning), atved evt. behandlingaf
vedtægtsændringer, skalen ekstraordinærgeneralforsamlingafholdes inden for2mdr. fra ord inær
Der blevforeslåetogvedtagetat indfØje

generalforsamling.
Dirigenten spurgte forsamling, om dervar ønske om skriftlig afstemning. Dette blevtilkendegivet
forslaget blevvedtaget med 53 stemmerfor,4 stemmerimod og 1 blank!

-

Ad 3. Finansieringaf npvandværk
John Mandrup indledte punktet med en gennemgangaf historikken foretableringaf nytvandværk,
påpegede de aktuelle forhold - driftsmæssigt, indvindingsvilkårogforhandlingaf en sikkerhedsledningtil

AalborgVand.Tillige blevderpåpegetatrenoveringafdeneksisterenderentvandstankfraLg46, ikke
kunne komme påtale, hvisvandværketskalleveoptilde øgede kravtil hygiejne,drift,vandkvalitetog
leveringssikkerhed. Dernæst præsenterede han nyere l6sningerpå opførelse af vandværkeriDK, nogen
større andre mindre end FrejlevVands situation. Afsluttende blev Plus arkitekternes skitseforslagtilnyt
vandværkvist, samt påpegetat dernetop er afholdtet informationsmØde med naboerne.
Jesper gennemgik bestyrelsens finansieringsforslag og dermed forudsætningerne for 6konomien i Frejlev
Vand ved de kommende års investeringer, derforuden selvevandværket- budgetterettill0 mil., også

omfatteren ny boring, renoveringaf Kolloparken, Lannerparken og Leharparken, og nyforsyningsledningtil
nye udstykninger. Der blevfremlagtto finansieringsforslag. Forslag 1 med leasing og byggekredit blev
anbefalet af bestyrelsen. Forslag 2 omfatteren anlægskreditogen kassekredit.
Jesperoplyste endvidere, at kubikmeterprisen på kr.450/m3 er fastholdt i hele finansieringsperioden. Der
blevfra forsamlingen nævnt, at hvis det kneb kunne taksten sættes op i en periode
Der var ros til fremstillingen af finansieringsforslagetfra forsamling. Få afklarende spørgsmålomkring

finansiering.
Hans Jørn Christensen stillede forslagtil, at der i aften stemmes om at give bestyrelsen mandat til at

indhente tilbud på detforeliggende projektfornytvandværk ogefterfølgende indkalde tilekstraordinær
generafforsamling, hvor priser jf. tilbud foreligger.

Dirigenten oplyste, at derstemmesom bestyrelsensforslag. Hervarder26 stemmerforog30 imod, 1
blan k! Dermed faldt forslaget

til finansie ring.

forslag- om at give bestyrelsen bemyndigelse
tilatarbejdevideremedatindhentetilbud,såledesatderforeliggeretendeligtprojektogprissætning.

John Mandrup bad Hans Jørn Christensen om at uddybe sit

For Hans Jørn ChristensensforslagstemterCIved håndsoprækning. Bes§relsen fik mandattilat arbejde
videre med dette forslag.
John Mandruptakkedeforopbakningentildetteforslagog

bestyrelsenvilnu arbejdevidere med projektet

Hantakkedeforfremmødetoglukkededermeddenekstraordinæregenera

orsamling.

JensChr. Weinkouff

Referent

