Andelsselskabet Stenløse Vandværk
__________________________________________________________________
Stenløse den
03.05.2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling blev der under punkt 6 behandlet et forslag fra bestyrelsen vedr. udtræden af den
økonomiske regulering.
Dette forslag skal behandles som en vedtægtsændring, da der ikke var det krævede antal andelshavere til stede ved
den ordinære generalforsamling. Derfor skal der i henhold til vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling.
Citat fra vedtægterne: §10 Stemmeret og afstemninger
Ingen andelshaver har mere end én stemme. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en
stemme ved fuldmagt. Enhver andelshaver kan kræve hemmelig skriftlig afstemning. Købere i henhold til §6 har ret til
at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret. Såvel på ordinære som på
ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om
vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være
repræsenterede ved den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to
forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte andelshavere. Bestemmelsen i
denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling før alle lån er fuldt
tilbagebetalt.
Der var 41 andelshavere repræsenteret ved den ordinære generalforsamling ud af 2.519 Andelshavere, så
generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig jf. vedtægterne §10.
Forslaget blev vedtaget med stemmefordelingen 35 stemmer for forslaget og 6 stemmer imod. Derfor kan forslaget
vedtages hvis der opnås flertal ved den ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den
24. maj 2022 kl. 19:00 på Aktivitetshuset Søsum, Søsumvej 71
Da der ikke forelå et underskrevet regnskab fra Stenlien Vandværk til den ordinære generalforsamling, så vil dette
regnskab ligeledes blive fremlagt til godkendelse.
Med baggrund i det underskrevne regnskab for Stenlien Vandværk, er regnskabet for Andelsselskabet Stenløse
Vandværk blevet revideret. Dette regnskab vil derfor også blive fremlagt til godkendelse.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1.
2.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af forslag fra Bestyrelsen vedr. udtrædelse af den økonomiske regulering samt
afstemning om udtrædelse af den økonomiske regulering
3. Det reviderede regnskab for Stenløse Vandværk forelægges til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a.
5. Eventuelt
Vi håber mange vil møde op til denne ekstraordinære generalforsamling, så vi kan få en god debat.
Materiale til pkt. 2 er ikke ændret i forhold til materiale udsendt til den ordinære generalforsamling. Materiale til alle
punkterne til dagsordenen ligger på hjemmesiden ((link: www.stenlose-vand.dk/Generalforsamlingregulativ/M%C3%B8deindkaldelse).
På vegne af bestyrelsen Klaus Frelling Andersen, Formand

