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Forslag til ændring af Vedtægternes § 8.
Baggrund:
Bestyrelsen har på sit møde den 22. juni 2021 besluttet at fremsætte forslag om
ændring af vedtægtens § 8.
Ændringsforslaget går ud på, at den ordinære generalforsamling skal afholdes
inden udgangen af maj måned (de gældende vedtægter foreskriver, at den
ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned).
Forslaget er motiveret af, at bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at
generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med helligdagene omkring påske,
hvor der forventeligt er mange medlemmer i sommerhusene.
Endvidere ønsker bestyrelsen tilføjet i § 8, at indkaldelse til den ordinære
generalforsamling også sker ved udsendelse af e-mail i kombination med de
øvrige udsendelsesmuligheder foreskrevet i bestemmelsen. – Her er alene tale om
en opdatering af vedtægterne i forhold til den teknologiske udvikling.
*****
Ændring af vedtægtens § 8 kræver at 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen stemmer for ændringen.

Den nuværende udformning af vedtægtens § 8:
§ 8 – Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling vil ske via én af lokalaviserne, sms-service samt vandværkets
hjemmeside og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
På hjemmesiden offentliggøres dagsorden, formandens beretning, regnskab, budget, årsrapport for det
forløbne år samt eventuelle ændringsforslag til vedtægtsændringer senest tre uger før
generalforsamlingens afholdelse.
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Hvis man ønsker dette tilsendt på papir, skal anmodning herom rettes til Vandværket.
Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal tilsendes bestyrelsesformanden senest fjorten
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Regnskab for det forløbne år - godkendelse
- Budget for det kommende år og foreløbig takstfastsættelse - godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
- Eventuelt
De på generalforsamlingen trufne beslutninger vil fremgå af det af dirigenten godkendte referat. Referatet
vil senest fjorten dage efter generalforsamlingen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.
Såfremt et medlem ønsker referatet tilsendt, skal henvendelse herom ske til vandværket.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2 % af medlemmerne fremsætter skriftligt
forlangende herom til bestyrelsen – ledsaget af en dagsorden – og afholdelse vil ske senest to måneder
efter modtagelsen af begæringen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vil ske med mindst fjorten dages varsel på tilsvarende måde
som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.
De på den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger vil blive offentliggjort på tilsvarende måde
som ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens forslag til ny affattelse af vedtægtens § 8:
§ 8 – Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling vil ske via én af lokalaviserne, sms-service, e-mail samt
vandværkets hjemmeside og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
På hjemmesiden offentliggøres dagsorden, formandens beretning, regnskab, budget, årsrapport for det
forløbne år samt eventuelle ændringsforslag til vedtægtsændringer senest tre uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Hvis man ønsker dette tilsendt på papir, skal anmodning herom rettes til Vandværket.
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Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal tilsendes bestyrelsesformanden senest fjorten
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Regnskab for det forløbne år - godkendelse
- Budget for det kommende år og foreløbig takstfastsættelse - godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
- Eventuelt
De på generalforsamlingen trufne beslutninger vil fremgå af det af dirigenten godkendte referat. Referatet
vil senest fjorten dage efter generalforsamlingen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.
Såfremt et medlem ønsker referatet tilsendt, skal henvendelse herom ske til vandværket.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2 % af medlemmerne fremsætter skriftligt
forlangende herom til bestyrelsen – ledsaget af en dagsorden – og afholdelse vil ske senest to måneder
efter modtagelsen af begæringen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vil ske med mindst fjorten dages varsel på tilsvarende måde
som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.
De på den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger vil blive offentliggjort på tilsvarende måde
som ordinær generalforsamling.
*****

Såfremt man har spørgsmål til ovenstående, kan de rettes til formanden Jacob
Ladefoged på j.ladefoged.ho@gmail.com eller pr. telefon på 27873002.
På vegne af bestyrelsen
Jacob Ladefoged
Formand

