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Bilag til referat fra mødet d. 18. februar 2020
Kommentarer fra kasserer Eduard Rasmussen (sort tekst)
Svar på kommentarer fra formand Niels Aagaard Jørgen (rød tekst)
Til Bestyrelsen i Døjringe Vandværk!
Bemærkninger vedr. referat af sidste bestyrelsesmøde i Døjringe Vandværk.
Undertegnede har nu haft tid til se på bl.a. udkast til vedtægter og ud fra de forskellige
spørgsmål jeg fremsatte på vort bestyrelsesmøde har jeg nogle kommentarer.
Der var flere ting jeg borede i ang. udkast til vedtægter.
Når man sammenligner vore nuværende vedtægter afviger disse ikke væsentlig fra
indholdet i Danske VV standart vedtægter, måske lige det sproglige er der forskel.
Det af MC fremlagte udkast er der flere steder hvor det er lidt uklart, under § 3 hvor
andelshaverne omtales nogle steder i ental andre steder i flertal. I udkastet står overalt
under §3 andelshaver Måske ingen betydning!
I det fremlagte udkast er der også enkelte stave/slåfejl. Korrekturlæsning foretages til
sidst.
Under § 7 Generalforsamling: Varsling skal ske i de lokale blade mangler - de sociale
medier hører ikke hjemme her!Varsling i de lokale blade er ikke længere tidssvarende idet
mange ikke modtager lokale blade. Hjemmeside, og direkte henvendelser anbefales af
Camilla Falk, jurist hos Danske vandværker.
Vedr. kandidater der ønsker at opstille til bestyrelses valg. Dette kan bestyrelsen ikke
kræver oplyst inden generalforsamlingen.
Kun indkomne forslag der ønskes behandlet kan vi kræve senest 7 dage før
generalforsamlingen. Helst lidt før mest praktisk med lid tid.
Indkomne forslag og evt. kandidater til bestyrelsesposter, skal ikke blandes sammen. Kan
nemt deles i to adskilte sætninger
Der mangler også tekst hvor man kan sammenligne hvad vi har tænkt skulle ændres i
vedtægter, det er ikke tydeligt hvad man skal stemme om. Tilføjes når udkastet er færdigt.
Jeg er nød til at oplyse at jeg har haft kontakt med en jurist Robert Jensen i Danske
vandværker, som giver mig medhold i forslaget om opstilling af kandidater til bestyrelsen.
Det holder ikke juridisk og vi kan komme slemt i klemme som bestyrelse hvis vi fastholder
dette forslag.
Min konklotion på det med vedtægter er: Lad os bruge de af Danske Vandværker s´
standart vedtægter i stedet. Så har vi juraen med i baghånd. Det er netop Danske
vandværkers standardvedtægter der ligger til grund for udkastet.
Med hensyn til dirigent mener jeg det er uklogt at vælge en fra bestyrelsen, p.t. har jeg
ikke noget forslag.
Nu må vi se hvornår vi kan få lov at afholde generalforsamling, det er så det næste.
Jeg vil ger have mine bemærkninger ført til referat. Hører gerne hvis der er spørgsmål til
undertegnede
Med venlig Corona hilsen
Eduard Rasmussen

