
22-05-2021 

Dalby Huse Strands Vandværk Amba 

Hermed indkaldes til  

Ordinær Generalforsamling 

Der afholdes i Kignæshallen, Smedeengen 4 Jægerspris 

Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 13 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

5. Orientering om udskiftning af vandledninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Forslag til vedtægtsændring (paragraf 3 + 5 + 7) 

8. Valg af bestyrelse: Formand + et bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Formand: 
Erling Jakobsen villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem: 
Jens Krusaa  villig til genvalg (2 år) 
Kim Klemmesen (Fratræder bestyrelsen),  
Bestyrelsen foreslår Morten Steen Rasmussen (for 1 år) 

Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Kim Jørgensen 
Robert Kaiser 
 

9. Valg af revisor: 

Gurli Malm  villig til genvalg 

10. Valg af revisorsuppleant: 

Mette Holm Rønne villig til genvalg 

11. Eventuelt 

 
 

 

På bestyrelsens vegne   

Erling Jakobsen 

  

  



Forslag til ændring af vedtægterne: 

Den røde tekst er tilføjelser til de enkelte §. Der er ikke fjernet tekst eller lavet yderligere ændringer i 

vedtægterne. 
 

 

 

§ 3. Medlemmer 
 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af 
selskabet. 
 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 
 
Ejendomme hvis ejere består af flere juridiske parter betragtes som et medlem, men de enkelte 
parter kan jævnfør §5 modtage særskilt information fra Andelsselskabet. 

 
 
§ 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 
 
Medlemmer er forpligtet til at oplyse en e-mailadresse hvorpå medlemmet kan kontaktes, samt at 
give bestyrelsen besked om ændringer i e-mailadressen.  
Såfremt særlige forhold gør sig gældende kan bestyrelsen ved formandens eller kassererens 
accept, levere information til medlemmet på anden vis. 
Andele som ejes af flere juridiske parter kan oplyse en e-mailadresse for hver enkelt part. 
 
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte 
kapital. 
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets 
regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. 
 
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo - 
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for 
selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og 
forpligtelser over for selskabet. 
 
 

§ 7. Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 
dages varsel ved opslag på Andelsselskabets hjemmeside og ved særskilt meddelelse til hvert 
medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen udsendes på mail til den af medlemmet 
oplyste e-mailadresse jfr. §5. 
  
Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges også taksblad, revideret regnskab og 
budget. 
Forslag skal for...................... 

 


