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Andelsselskabet Stenløse Vandværk_________________________________________________ 

 

Stenløse d. 28. marts 2019 

 

Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Stenløse Vandværk 
 

I henhold til vedtægterne §9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Kantinen på Lærkeskolen.   

 

Tidspunkt: Onsdag den 24. april 2019 kl. 19:30. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.  

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

4. Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a.  

5. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.  

6. Behandling af indkomne forslag. 

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne for Stenliens Vandværk a.m.b.a. 

Ændringen begrundes i at der er behov for mere tid til færdiggørelse af regnskabet pga øget 

krav til dette.  

 

§7: Nuværende tekst ”Hvert år i januar måned afholdes” ændres til: ”Hvert år senest den 15. 

februar afholdes”. 

 

§9: Nuværende tekst ”Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet af 

revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere inden udgangen af februar måned.” ændres 

til: ”Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet af revisorer og bestyrelsen, 

de enkelte andelshavere senest den 15. marts.” 

 

De nuværende vedtægter for Stenlien a.m.b.a. ligger på Stenløse Vandværks hjemmeside.  

 

Veksø Vandværk I/S behandler et tilsvarende ændringsforslag på deres generalforsamling i 

2019.  

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på ordinært valg: 

- Bent Berg – villig til genvalg 

- Helle Vejrup – villig til genvalg 

- Klaus Frelling Andersen – villig til genvalg 

 

Nuværende bestyrelsesmedlem Vagn Handlos ønsker at udtræde af bestyrelsen så derfor 

skal vælges et medlem for et år. 

 

Valg af suppleanter: 

Der er to ledige pladser. En plads for et år og en plads for to år. 
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8. Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien Vandværk a.m.b.a.´s bestyrelse.   

 

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

 

Intern revisor Stig Sørensen er på valg –  

 

Valg af revisorsuppleanter: 

Der er to ledige pladser. En plads for et år og en plads for to år 

 

10. Eventuelt 

 


