Referat af ordinær generalforsamling i
Vrist Pumpelag lørdag den 18. marts 2017 kl. 14.00
Først var der en let frokost kl. 12.30, hvor formanden bød de 82 fremmødte velkommen. Derefter afholdtes den
ordinære generalforsamling.
Dagsorden og referat for den ordinære generalforsamling:

➢ Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Per W. Jacobsen
➢ Formandens beretning
Formandens beretning kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside.
➢ Godkendelse af formandens beretning
Der var ingen indvendinger til formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt.
➢ Aflæggelse af regnskab for 2016 ved kassereren.
Kassereren gennemgik regnskabet, som er godkendt af bestyrelsen og revisor. Det kan
ses på Vrist Pumpelags hjemmeside.
➢ Godkendelse af regnskab for 2016.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
➢ Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
➢ Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år.
Budgettet kan ses på hjemmesiden.
➢ Indkomne forslag
o Bestyrelsen foreslår at der i 2018 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom (inkl. moms) til
pumpelaget.
Der var ingen indsigelser.
o Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.
Honoraret til formand og næstformand foreslås nedsat til hhv. 15.000 og 10.000 kr.
Godtgørelser til øvrige bestyrelsesmedlemmer foreslås nedsat jf. SKAT´s regler til
2.300kr. og kørsel til 3,53 kr./km i 2017.
Der var ingen indsigelser.
o Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af
indbydelse til generalforsamling, og modtaget af formanden senest lørdag den
14. marts 2015
Der var ikke indkommet forslag.

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Følgende er på valg i 2017:
- Bendt Bjergaard
- Karsten Damm
- Jens Hansen-Møller
Alle er villige til genvalg
Alle blev genvalgt.
➢ Valg af 1. og 2. suppleant
o 1. suppleant Henning Koch
o 2. suppleant Ejvind Koch
Begge er villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor - Mikael Mikkelsen
- Revisorsuppleant Inge V. Jensen
Begge er villige til genvalg
Begge blev genvalgt.
➢ Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

