Referat af generalforsamling d. 26. oktober 2021
Sted:

Stenlille Kulturhus

Tilstede:

Hele bestyrelsen

Afbud:

ingen

Referat iht. udsendt dagsorden
Formand Gert Knudsen bød forsamlingen velkommen. 25 forbrugere var mødt op,
og med fuldmagter, var 36 repræsenteret

1. Valg af stemmetællere
Valgt blev Søren Sundby og Brian Brasch

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Jørgen Østermark, og han blev valgt. Jørgen bekendtgjorde aftenens
program og undersøgte generalforsamlingens lovlighed. Alt var i orden
.
3. Bestyrelsens beretning v/Gert Knudsen
Formanden redegjorde for årets gang i vandværket. Den nye boring 3 blev omtalt.
Beretningen fortalte også om formandsskiftet og indkaldelse af 2. suppleanter.
Beretningen blev godkendt. Der blev diskuteret om løst og fast efterfølgende

4. Forlæggelse af regnskabet
Kasserer Eduard Rasmussen fremlagde vandværket regnskab, der efterfølgende blev
godkendt. Der blev rejst spørgsmål om forsikring af vandet ved forurening, samt tiltag, der
evt. kunne blødgøre vandet
5. Indkommende forslag
Bestyrelsen havde forlagt forslag til nye vedtægter.
Sekretær Morten Dyhr Jensen forklarede forsamling om de vigtigste detaljer i de nye
vedtægter.
• Vi bliver et juridisk AMBA. Men først efter at vi har spurgt generalforsamlingen
• Vi understreger, at vi er et andelsselskab, ved at skrive, at et medlem kun har en
stemme
• Det bliver muligt at afholde generalforsamlingen elektronisk, hvis det skulle blive
nødvendigt
• Et medlem hæfter alene med sin indskudte andelskapital
• Døjringe vandværk fortsætter oppumpning i Dybendal, indtil generalforsamlingen
siger noget andet
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Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Dirigenten spurgte forsamling, om man ønskede skriftligt afstemning. Det gjorde man ikke.
Vedtægterne blev vedtaget med alle for, da ingen var imod
Forslaget faldt dog alligevel, pga. de gamle vedtægter, der krævede at halvdelen af
andelshavere skulle være fremmødt, for der kunne laves ændringer.
Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der skulle afholdes inden for 14 dage

6. Valg af bestyrelsen
På valg var:
Eduard Rasmussen, som ønskede genvalg
Morten Dyhr Jensen, som ønskede genvalg
Ingvar Hansen, som ikke ønskede genvalg
Som indkommende forslag var:
Eduard Rasmussen, Morten Dyhr Jensen, Kim Kristensen, Anders Carlsen, Ann-Marie
Jakobsen
Valgt uden afstemning blev:
Eduard Rasmussen for 2 år
Morten Dyhr Jensen for 2 år
Kim Kristensen for 2 år

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valgt uden afstemning blev:
1 suppleant: Anders Carlsen
2 suppleant: Ann-Marie Jakobsen

8. Valg af 2 revisorer
Valgt uden afstemning blev:
Jakob Dyhr Jensen for 2 år
Simon Holm for 1 år

9. Valg af 1 revisor suppleant
Valgt uden afstemning blev:
Torben Riis

10. Evt.
Under eventuelt, kom debatten ind på fremtidige projekter, digitale vandmålere og BNBO
omkring vores boringer. Kaffe og te kom på bordet og der var kage til fremmødte forbrugere

Jørgen Østermark nedlagde sit erhverv som dirigent og formand Gert Knudsen takkede forsamling
for god ro og orden

Stenlille 26-10-2021 Dirigent Jørgen Østermark Sekretær Morten Dyhr Jensen
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Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 26. oktober 2021
Sted:

Stenlille Kulturhus

Tilstede:

Hele bestyrelsen

Afbud:

ingen

Referat iht. udsendt dagsorden
Formand Gert Knudsen bød forsamlingen velkommen. 23 forbrugere var mødt op,
og med fuldmagter, var 36 repræsenteret
•

Valg af stemmetællere
Valgt blev Søren Sundby og Brian Brasch

•

Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Jørgen Østermark, og han blev valgt. Jørgen bekendtgjorde
aftenens program og undersøgte generalforsamlingens lovlighed. Alt var i orden

•

Fremlæggelse af nye vedtægter
Eneste punkt på dette møde, var fremlæggelsen af de nye vedtægter, der krævede en
ny generalforsamling. Forslaget faldt på forrige generalforsamling, da under halvdelen
af medlemmerne var mødt op. På denne ekstraordinære generalforsamling, kunne
forslaget nu vedtages, da der her kun kræves, at der er ¾ stemmeflertal i forsamlingen
for vedtagelse, uanset fremmødet af andelshaver.
Dirigenten spurgte forsamling, om man ønskede skriftligt afstemning. Det gjorde man
ikke.
Vedtægterne blev vedtaget med alle for, da ingen var imod.

•

Evt.
Ingen debat

Jørgen Østermark nedlagde sit erhverv som dirigent og formand Gert Knudsen takkede igen
forsamling for god ro og orden

Stenlille 26-10-2021 Dirigent Jørgen Østermark Sekretær Morten Dyhr Jensen

De originale papirer med underskrifter, findes i vandværkets arkivmapper hos sekretæren
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