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Andelsselskabet Stenløse Vandværk__________________________________________ 

 

Stenløse den 26. august 2020  

 

Kære Andelshavere i Stenløse Vandværk 
 

Året 2020 har været et år med mange ændringer og tilpasninger på grund af Covid-19 pandemien. 

Selv i Stenløse Vandværk har det givet anledning til nogle ændringer. 

 

På grund af Covid-19 valgte bestyrelsen at udsætte årets generalforsamling fra april måned og frem 

til september.  

 

Bestyrelsen har derfor valgt ikke at invitere på et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen. Vi 

håber, det bliver muligt at genoptage denne tradition i fremtiden. 

 

Bestyrelsen garanterer, at lokalets indretning lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Borde og 

stole vil være aftørret med sprit og placeret i behørig afstand. Til generalforsamlingen vil der blive 

serveret øl og vand.  

 

Afholdelsen af generalforsamlingen er betinget af, at der ikke kommer skærpede retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen må derfor tage et forbehold omkring afholdelsen af 

generalforsamlingen. Det kan desværre blive aktuelt at begrænse antallet af deltagere pr. 

Andelshaver eller at udskyde denne generalforsamling med meget kort varsel.  

 

På vegne af bestyrelsen Klaus Frelling Andersen, Formand 

 

Herefter den formelle indkaldelse. 

 

Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Stenløse Vandværk 
 

I henhold til vedtægternes §9 indkaldes til ordinær generalforsamling 

 

Sted: Kantinen på Lærkeskolen, Præstegårdsvej, Stenløse. 

 

Tidspunkt: Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30. 

 

Dagsorden: 
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 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien Vandværk a.m.b.a.’s bestyrelse 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt. 
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Supplering til pkt. 7: Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 
 

Valg af medlemmer:  

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Petersen, Kåre Stig Nielsen, Palle 

Schledermann og Michael Schwartz. 

Kåre Stig Nielsen, Palle Schledermann og Michael Schwartz er villig til genvalg 

Thomas Petersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Peter Dreyer. 

 

Valg af suppleanter: 

Der mangler to suppleanter: 

- En til valg for et år. 

- En til valg for to år. 

Bestyrelsen foreslår valg af Thomas Petersen som den ene suppleant. 

 

Supplering til pkt. 8: Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien 

Vandværk a.m.b.a.’s bestyrelse: 
 

På valg er Thomas Petersen, Kåre Stig Nielsen, Palle Schledermann, Helle Vejrup og Klaus Frelling 

Andersen. 

 

Supplering til pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Valg af revisor: 

På valg er Ib Olsen, og han er villig til genvalg. 

 

Valg af revisorsuppleant: 

På valg er Jan Belling, og han ønsker ikke genvalg.  

Der mangler også en revisorsuppleant for et år.  


