
Referat fra generalforsamlingen Buresø Vandværk, 15/9/2021 

v. Mette Asmild og Per Nielsen 

  

Formanden bød velkommen. 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

  

1. Valg af dirigent 

Carsten Søncksen blev ”valgt” til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. Det bemærkes at generalforsamlingen, grundet corona restriktionerne, ikke 

kunne afholdes i April som det ellers kræves af vedtægterne. 

  

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden oplæste bestyrelsens beretning, som vil blive lagt op på vandværkets hjemmeside. 

Beretningen blev godkendt. 

  

3. Regnskab samt budget 

Regnskabet blev fremlagt af Mette Asmild (da den afgående kasserer ikke kunne deltage i 

generalforsamlingen). Regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen vil udarbejde et budget for 

2022 og lægge dette på vandværkets hjemmeside, da dette, grundet et MEGET sent modtaget 

regnskab, ikke var nået udarbejdet inden generalforsamlingen. 

  

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog en opdatering af vedtægterne som imidlertid ikke kunne vedtages på 

grund af for få fremmødte anpartshavere. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte 

stemmer for og at 2/3 af andelshaverne er fremmødt. Når 2/3 af de fremmødte stemmer, for 

kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling som så kræver at 2/3 af de 

fremmødte stemmer for. 

På generalforsamlingen enedes vi om at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 

hvor der skal stemmes om en gennemgribende modernisering af vedtægterne. Peer Moth 

tilbød at gennemgå vedtægter og fremkomme med et forslag. Bestyrelsen vil reviewe 

forslaget inden der indkaldes til den extraordinære generalforsamling. Der skal gøres en extra 

indsats for at indkaldelsen når flest mulige andelshavere. 



  

5. Valg til bestyrelsen 

Willy blev genvalgt. 

  

6. Valg af revisor 

Revisoren (Aaen og Co) blev valgt. 

  

7. Eventuelt 

Hvordan håndterer vi dobbeltgrunde, hvor der kun er 1 måler? I princippet er den anden 

grund (uden vandforbrug eller måler) også andelshavere og burde dermed betale for 

vedligehold af rør mm. Evt ændring/ny post i takstbladet fremadrettet? Bestyrelsen vil drøfte 

problemstillinge med en jurist igennem KVE. 

 


