
 
Andelsselskabet Stenløse Vandværk __________________________________________________________________ 

       

Stenløse den 30.03.2022 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

I henhold til vedtægternes §9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Stenløse Vandværk. 

 

Dagsordenen omfatter et forslag fra bestyrelsen, om at Andelsselskabet Stenløse Vandværk skal anmode 

Forsyningssekretariatet om udtrædelse af den økonomiske regulering for vandværker. 

Dagsordenen for den ekstraordinær generalforsamling er vist herunder, mens information og materiale vedr. 

forslaget omkring udtrædelse af den økonomiske regulering er vedlagt denne indkaldelse. 

Den ordinære generalforsamling afholdes, d. 21. april 2022 kl. 19:00 på Lærkeskolens kantine. 

Bestyrelsen, Andelsselskabet Stenløse Vandværk. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

• Valg af dirigent 

• Formanden aflægger beretning om det forløbne år 

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

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

• Budget og takstblad for det kommende år fremlægges 

• Behandling af indkomne forslag 

• Fremlæggelse af forslag fra Bestyrelsen vedr. udtrædelse af den økonomiske regulering samt 

afstemning om udtrædelse af den økonomiske regulering 

• Andre forslag 

• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

• Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien Vandværk AMBA’s bestyrelse 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Eventuelt 

 

Supplering til pkt. 6: Behandling af indkomne forslag: 

Bilag til behandling vedr. fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen vedr. udtræden af den økonomiske ramme er 

vedlagt. 

 

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

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:  Kåre Stig Nielsen, Palle Schledermann, Michael Schwartz. 

Kåre Stig Nielsen og Palle Schledermann er villig til genvalg. Michael Schwartz ønsker ikke genvalg. Der mangler to 

suppleanter, en valgt for et år og en valgt for to år. 



Supplering til pkt. 8: Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien Vandværk AMBA’s 

bestyrelse: 

Bestyrelsen foreslår valg af Kåre Stig Nielsen, Palle Schledermann, Helle Vejrup og Klaus Frelling Andersen. Efter 

konstitueringen udpeges det sidste medlem. 

 

 

Supplering til pkt. 11: Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Valg af revisor: 

På valg er Ib Olsen. 

Ib Olsen ønsker ikke genvalg 

 

Valg af revisorsuppleant: 

Der er pt. ikke valgt en revisorsuppleant, så der er en ledig plads. 


