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Re 1. Peter Jakobsen Langstrup blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.

Re 2. Steven Mtiller orienterede om begivenhederne siden sidste generalforsamling, hvor
bestyrelsesmedlemmerne Christian Mejdahl, Jesper Pontoppidan og Henrik Andersen trak trak sig og der
derfor var valgt 3 nye, Steven Mriller, Kristian Andreasen samt Poul Erik Højlund Nielsen. Steven Mtillers
beretning er vedhæftet referatet.

Re 3. Walther Birkmann Jensen forelagde den reviderede årsrapport. Den var nu underskrevet af hele den
tidligere bestyrelse. Henrik Andersen spurgte om WBJs gennemgang havde afsløret noget det kunne påtales
og fik svaret, at der ikke havde været noget at bemærke.

Re 4. Der var ikke modtaget forslag.

Re 5. Walther Birkmann Jensen forelagde budgettet. Det blev spurgt til vores investeringsplaner for vores
indestående. Vi svarede at det var bestyrelsens ansvar fremover.

Re 6. Jakob Evart beklagede, at det havde været nødvendig med 2 generalforsamlinger; og ønskede den nye
bestyrelses held og lykke med arbejdet fremover.

Steven Mtiller takkede dirigenten for arbejdet og de mere end 30 deltagere deraf mere end 20 interessenter
for fremmødet.



Langstrup Vandvaerk

Den ekstraordinære Generalforsamling d. 13. september 2017 k\.19 på Asminderød kro.

Orientering om forløbet siden den sidste ordinære generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling vi har i dag, er foranlediget af den lidt usædvanlige situation, at hele
den tidligere bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i juni 2017 ikke havde godkendt årsrapporten
for 201,6/2017. Godkendelse af årsrapporten var til afstemning og blev ikke godkendt med stemmerne 35
imod og 9 for og 1 blank.

Situationen ved sidste generalforsamling medførte at den tidligere bestyrelse trak sig og det var nødvendigt
at vælge en ny.

Den nye bestyrelse har i den mellemliggende periode indhentet godkendelse af årsrapporten af hele den
tidligere bestyrelse. Denne bliver fremlagt i dag under dagsordens punkt 5 til godkendelse.

Umiddelbart efter sidste generalforsamling modtog den nye bestyrelse en opsigelse af
administrationsaftalen med forretningsfører Henrik pontoppidan, så den nye bestyrelse fik også til opgave
at finde en ny forretningsf6rer,

Alt materiale fra tidligere blev overdraget den nye bestyrelse både fra Henrik Pontoppidan og tidligere
bestyrelsesmedlemmer.

Jeg vil i denne forbindelse nævne, at tidligere bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med afleveringen af
materiale beklagede det uheldige forløb og oplyste at tingene måske kunne have været gennemf6rt på en
mere hensigtsmæssig måde.

Den nye bestyrelse har accepteret beklagelsen og er nu i gang med at se fremad og komme i en normal
situation så vandværkets hverdag bliver normaliseret.

Efter en del undersøgelser har vi fundet en ny forretningsfører, Minor Eriksen som ligeledes er
forretningsf ører for Gunderød Vandværk og sidder i dennes bestyrelse. Der er indgået en skriftlig aftale om
forretningsførerskabet hvilket betyder at alle vores stamdata skal overflyttes til et nyt system. Dette vil
kunne give lidt udfordringer med at få alle data korrekt overført, men vi håber på forståelse hvis der mod
forventning skulle være enkelt fejl vi ikke får rettet i første overførsel og kontrol.

Adresseændringen i CVR registreret har også medført at vi ikke umiddelbar kunne overføre vores
selskabsform l/S til ny adresse hos forretningsføreren idet alle interessenter i givet fald skulle registreres
med navn, adresse og cpr. nr. Denne Øvelse har vi anset for urealistisk i bestyrelsen og vi overvejer derfor at
ændre selskabsform f. eks. til Amba. Hvad det betyder for vores interessenter vil vi vende tilbage med når vi
er færdige med vores undersøgelser.

Bestyrelsen er nu i gang med at gennemgå og planlægge kommende års aktiviteter bl. a. med henblik på at
reducere afhjælpende vedligehold og få dette til at ligge i planlagt vedligehold. Dette betyder bl. a. at en del
ældre og skrøbelige ledninger udskiftes til nye og holdbare ledninger og der samtidig etableres nødvendige
sektioneringsmuligheder så dette arbejde kan udføres uden unødig gene for vores medlemmer.

Langstrup Vandværk har efter den seneste debat om vandkvalitet og ulovlig kemikaliedeponering udtaget
en række supplerende vandprøver. Disse viser ingen tegn på tilstedeværelse af fremmede stoffer.

Steven M r.il ler, 2017 -09-12.


