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Referat af ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00
i Terslev Hallen
Der var 8 fremmødte interessenter inklusiv 4 medlemmer af bestyrelsen samt 2
suppleanter.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Velkomst
Valg af dirigent og stemmetællere
Vedtagelse af nye vedtægter
Eventuelt

Referat
1. Velkomst
Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Marianne Skog er
udpeget af bestyrelsen som referent.

2. Valg af dirigent og stemmetællere
Peter Hansen modtog valget som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 14 dages varsel i Haslev Posten.
De 8 fremmødte er alle medlemmer af vandværket. Lone Poulsen og Jan
Jørgensen blev valgt til stemmetællere.

3. Vedtagelse af nye vedtægter
Formanden gennemgik de rettelser, der blev bemærket på den ordinære
generalforsamling den 27. marts 2014.
• §1 – Har fået overskriften ”Selskabets form, navn og hjemsted”
• §9 linje 2 – Teksten er ændret til 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 i
ulige år
• §13 – Her har der sneget sig et par fejl ind. I linje 4 ændres ”årsrapport for
2012” til ”årsrapport for 2013”. I linje 7 fjernes ”/andelsselskabet”.
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På den ordinære generalforsamling blev det foreslået, at teksten i § 9 linje 9
skulle ændres således, at formanden altid er tilstede ved en beslutning i
bestyrelsen. Dette mener bestyrelsen ikke er hensigtsmæssigt, så det er ikke
tilrettet i vedtægterne.
Herefter blev der talt lidt om vedtægter og regulativ, idet det er vigtigt at det
juridiske er på plads, såfremt vi skulle få brug for det. Der blev talt lidt om
eventuelt at inddrage en advokat til jobbet. Dette vurderer bestyrelsen i
forbindelse med gennemgang af dokumenterne.
Med ovenstående bemærkninger blev vedtægterne hermed enstemmigt
vedtaget, dog forudsat at rettelserne i §13 udføres.

4. Eventuelt
Småsnak om løst og fast.
Formanden takkede de fremmødte for en god ekstraordinær generalforsamling,
der sluttede kl. 19.30.

_________________________
Formand Ivan Flændsdal

_________________________
Dirigent Peter Hansen

