GENERALFORSAMLING 2020
Forslag til vedtægtsændringer: Sort tekst er nuværende tekst
Rød tekst er ny tekst/ændring=Fremtidig tekst
Information
Bestyrelsens begrundelse.
Vedtægtsændringerne er udarbejdet med henvisning til Danske Vandværkers
standardvedtægter, som er baseret på årelang erfaring på vandforsyningsområdet, samt en ajourføring af vore lokale forhold i forsyningsområdet.
Samt ønsket om en vedtægt så enkel og klar som mulig.
§ 1, Navn og hjemsted:
Nuværende tekst.
Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949, er et andelsselskab med
begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby Egede
Vandværk.
NY TEKST:
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Strøby
Egede Vandværk.
§ 3, Medlemmer:
Nyt afsnit, ”3” TEKST:
Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig
person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine
interesser i selskabet på generalforsamlingen.
§ 8, Generalforsamling, 3. afsnit:

Nuværende tekst.
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker
med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem
med angivelse af dagsorden.
NY TEKST:
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker
med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem
eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Dagsorden på generalforsamling, pkt. 8:
Nuværende tekst.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

NY TEKST:
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 9, Stemmeret og afstemninger, 5. afsnit:
Nuværende tekst.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en
efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
NY TEKST:
Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en
efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10, Bestyrelsen, 1. afsnit:
Nuværende tekst.
Selskabets bestyrelse består udover formanden af 6 medlemmer, valgt blandt
medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære
generalforsamling afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer.
Af bestyrelsens 7 medlemmer skal 5 være fra helårsområdet og 2 være fra
sommerhusområdet.
Ny tekst:
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne.
Formanden er valgt direkte på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
De andre 6 medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den
ordinære generalforsamling afgår 3 medlemmer.
2. afsnit, 1. linje:
Nuværende tekst.
Herudover er hvert år valgt en 1. og 2. suppleant.
NY TEKST:
Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning
vælges 1. og 2. suppleant.
§ 12, Regnskab, 2-3-4. afsnit:

Nuværende tekst.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og
henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de
generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget
revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
NY TEKST:
Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger,
kan ikke udbetales til medlemmerne.
Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.
Revision af regnskabet foretages af en revisor, der er antaget af bestyrelsen og
valgt på generalforsamlingen.
Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.
§ 14 Ikrafttræden:
Dato og bestyrelses opdatering:
Selskabets vedtægter er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den
22. april 2020.
De træder i kraft den 22. april 2020.
Selskabets vedtægter blev sidst ændret på en ekstraordinær generalforsamling
den 25. april 2006.
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