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Generalforsamling den 27. februar 2020 kl. 19.30 på Hotel Balka Strand.
Der var mødt 53 andelshavere.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden foreslog Vagn Hansen, som dirigent - blev enstemmigt valgt.
Vagn Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og foreslog Jan Hansen og Niels
Andersen som stemmetællere, blev valgt.
2. Beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Spørgsmål og forslag fra salen om afgiftsforhøjelsen på kr. 200 op til kr. 1.000, om bestyrelsen havde
overvejet at lægge stigningen på vandprisen i stedet? Formanden svarede, at en forhøjelse af den faste
afgift gør at alle andelshavere bidrager til at dække de fælles udgifter som vi har.

3. Regnskab 2019 og budget 2020
Regnskabet blev omdelt og vores revisor Jens-Otto Sonne fra Bornholm Revision gennemgik regnskabet
2019. Årets resultat viser et underskud på kr. 108.587, noget mindre end budgetteret. Underskuddet skyldes
bl.a. flere vandanalyser, vedligeholdelse af ledningsnettet og støvsugning af vandtanke på værket.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Budget 2020 blev også gennemgået, der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter.
Ingen kommentarer fra salen, så regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
4. Valg til bestyrelsen
På valg Breno Thorsen, Tonny Riis og Jens Haagensen, alle modtog genvalg – alle blev genvalgt.
Valg af suppleant – bestyrelsen foreslog Peter Mortensen – som blev valgt som suppleant.
5. Valg af revisorer
På valg Torben Nørregaard og Lillian Andersen, og Lillian modtog genvalg.
Nyt forslag – Susanne Mouritsen som blev valgt.
Valg af revisorsuppleant – forslag Jens Andersen, som blev valgt.
6. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var indkommet rettidigt.
7. Eventuelt
Spørgsmål fra salen – Tommy Kielsen stillede forslag om, at få gjort noget ved kalken i vandet, de har selv
ofret omkring kr. 10.000, som har hjulpet noget. Formanden orienterede om, at bestyrelsen har undersøgt
flere muligheder, det vil gå ud over smagen i vandet, og det er tvivlsomt om det hjælper.
Niels Andersen har en impuls afkalker, som er 20 år gammel, men fungerer fint stadig.
Formanden oplyste, vi får et par stykker som prøve, som bliver testet i private hjem, glæder os til erfaringen.
Dan Ursin foreslog, hvis der skal købes, om vandværket så kan stå for et fælles indkøb.
Breno orienterede om vores nye hjemmeside, opfordrede andelshaverne til at komme med foto’es af Balka,
som kan anvendes på hjemmesiden. Hjemmesiden blev modtaget meget positivt.
Dirigenten afsluttede generalforsamling kl. 19.34 og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede også dirigenten og generalforsamlingen - så var der smørebrød.
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