Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens
Forsamlingshus, Brøndby.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands Vandforsynings bestyrelse:
Formand vælges for 2 år
Kasserer vælges for 1 år
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år
Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år
Suppleant vælges for 1 år
Revisor vælges for 1 år

Susanne Lihsmann Gehrke fra den midlertidige bestyrelse opfordrer til, at man ikke bruger de fuldmagter,
som er blevet udleveret til andelshaverne på P-pladsen, da der står i § 12 i vedtægterne, at en andelshaver
ved skriftlig fuldmagt kan udpege en repræsentant til at repræsentere sig. Hvilket man jo ikke kan sige er
sket, hvis man har fået udleveret en fuldmagt på P-pladsen og selv påført sit navn på fuldmagten.
Finn Carlsen fra den midlertidige bestyrelse tager ordet:
Allerførst har der været en del henvendelser vedrørende det valgte tidspunkt til denne ekstraordinære
generalforsamling i juli måned - midt i sommerferien.
Ifølge vedtægterne, står der i §11 at en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder
efter den ordinær generalforsamling. Dvs. inden den 31/7 2016. Derudover skal den ekstraordinære
generalforsamling indvarsles med 4 uger. Derfor var det uundgåeligt, at vi ramte en dato i sommerferien,
hvor upassende man end måtte mene, det er. Vi har blot fulgt vedtægterne.
Ved vandværkets generalforsamling d. 31/5 i år blev bestyrelsens beretning ikke godkendt. Herefter valgte
bestyrelsen at gå af.
Da den tidligere bestyrelsesformand og driftsleder, i én og samme person, lagde sine nøgler på bordet og
sagde at hans vagt sluttede kl. 0,00 samme aften og derefter forlod generalforsamlingen, var gode råd dyre.
Det er almindelig praksis at den afgående bestyrelse overleverer til den nye eller midlertidige bestyrelse.
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Heldigvis trådte kasseren Liselotte Pedersen venligt til og har ydet et stort stykke arbejde for jer og os alle
sammen.
Der blev herefter valgt en midlertidig bestyrelse hvis eneste formål var at sikre forsyning samt indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling. Ved denne ekstraordinære generalforsamling, altså i dag, skal der
vælges en ny bestyrelse som eneste punkt på dagsordenen.
Den nye bestyrelses første opgave er, ifølge vedtægterne, at indkalde til endnu en ekstraordinær
generalforsamling inden 2 måneder fra d.d. Dvs. inden d. 14.september 2016.
På denne ekstraordinære generalforsamling skal man afslutte de punkter der ikke blev færdigbehandlet på
den ordinære generalforsamling d. 31/5 2016. Dvs. alle punkter fra punkt 1 til punkt 8. Det er inklusiv
godkendelse af regnskabet 2015.
Den midlertidige bestyrelse også skulle passe vandværket, eftersom driftslederen havde sagt sit job op
samme dag.
Det må pointeres, at det var bestyrelsen der var trådt tilbage, det var ikke en opsigelse af
vandværkspasseren. Udfordringen opstod da bestyrelsesformanden og driftslederen var samme person.
Vi i den midlertidige bestyrelse har entreret med Krüger til at forestå en vagtordning, indtil den nye
bestyrelse er på plads.
Alle igangværende opgaver blev aflyst af den tidligere formand og driftsleder pr. 31/5 2016 via sms til de
forskellige virksomheder. Disse arbejder har den midlertidige bestyrelse forsøgt at genetablere.
Herudover har der været en del aktivitet på vandværkets telefon og mail. Der var mange der spurgte ind til
generalforsamlingen da de ikke selv var mødt frem. De ønskede at vide hvad der nu skulle ske.
Der har desværre også været en del meget ubehagelige henvendelser rettet til 2 af medlemmerne af den
midlertidige bestyrelse, både på telefonen samt personligt.
Vandværket har været et varmt samtaleemne i vores by de seneste 7 uger, og mange rygter er hørt. Det
sidste er rygtet om colibakterier i vandet, og hvor syg man vil blive hvis man drak det.
Vi håber at denne ekstraordinære generalforsamling, kan foregå på en konstruktiv måde og der kan vælges
en ny bestyrelse der ønsker at køre Vallensbæk Strand Vandforsyning videre i god ånd, og med god
kommunikation, da dette egentlig er grunden til vi sidder her nu.
Vi håber ligeledes at den nye bestyrelse har evner og lyst til at sætte sig ind i det det nu kræver at holde sig
til forretningsgangene, vedtægterne og den almindelige lovgivning.
Jeg takker for opmærksomheden på bestyrelsens vegne (stort bifald fra salen)

Ad 1)
Valg af dirigent. Den midlertidige bestyrelse foreslår Steffen Steffensen, Vallensbæk Strandvej, 110
Erik Kærgaard Kristensen, Svenstrupvej 58 stiller forslag om Bent Olsen, Svenstrupvej 7, som dirigent,
hvorfor en afstemning er påkrævet.
Erik Kærgaard Kristensen begærer skriftlig afstemning, hvorfor der skal vælges stemmetællere.
Stemmetællere melder sig:
2






Frank Hansen, Svenstrupvej 36
Preben Lindekron, Broksøvej 35
Lisbeth Skovhave Sørensen, Kolleruplund 69
Brian Kaasner Christiansen, Klintsøvej

Susanne Lihsmann Gehrke præciserer, at man ikke må aflevere mere end 2 stemmesedler pr. person –
dette er gældende for de andelshavere, der har fuldmagt. Dette præciseres, idet der er personer tilstede i
salen med op til 5 stemmesedler.
Niels Slot, Broksøvej 12, beder om ordet til forretningsordenen: Da der er uregelmæssigheder vedr.
fuldmagterne, vil Niels Slot bede dirigenten om at annullere alle de nummererede stemmesedler.
De to kandidater til dirigentposten præsenterer sig.
Steffen Steffensen fik 203 stemmer,
Bent Olsen fik 35 stemmer
Der var afgivet 3 ugyldige og/eller blanke stemmer.
Dirigent:
Steffen Steffensen takker for valget og konkluderer at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt
indkaldt. Steffen gør opmærksom på, at den ekstraordinære generalforsamling bliver optaget. Steffen
nævner en fejl i lokalavisen vedr. dagsordenen, samt at der ikke på dagsordenen er angivet, at man også
skal have valgt en revisorsuppleant, og beder generalforsamlings godkendelse at dette bliver tilført
dagsordenen.
Der er ingen andelshavere der tager ordet i forhold til dette. Så det er hermed godkendt.
Niels Slot til forretningsordenen: Niels gentager, at han anbefaler at alle de ”uberettigede fuldmagter”
annulleres, og han vil gerne høre dirigentens holdning hertil.
Jesper Gehrke fra indgangsregistreringen fik ordret og meddelte at det nu er opgjort, hvor mange
stemmeberettigede og fuldmagter, der var til stede. Der var fundet én bevisligt ugyldig fuldmagt
171 stemmeberettigede til stede + 93 gyldige fuldmagter = 264 stemmer
Dirigenten vælger med denne oplysning at fortsætte Generalforsamlingen.

Ad 2) Dette punkt blev behandlet under punkt 1, hvorfor man går direkte videre til punkt 3.

Ad 3)
Valg af formand:
Søren Jørgensen, Nordfeldtvej 12, stiller op til formandsposten
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Jens Dahmani, Selsøvej 66, stiller op til formandsposten (Jens er ikke selv til stede, han repræsenteres så
ved fuldmagt)
Søren Jørgensen begrunder sit kandidatur
Jens Dahmani begrunder sit kandidatur (via oplæsning af Anne-Sofie Tang Bregnsholm)
En andelshaver bad om ordet til forretningsordenen, der stilles spørgsmålstegn omkring Søren Jørgensens
kandidatur, om hvorvidt han er andelshaver eller ej.
Den midlertidige bestyrelse har på forhånd undersøgt dette. Søren Jørgensen er andelshaver, og
afstemningen kan begynde.
Jens Dahmani fik 194 stemmer
Søren Jørensen fik 51 stemmer

Valg af kasserer:
Liselotte Pedersen, Svanholmvej 12, vælges som kasserer som eneste kandidat

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
Hassan Hegazy, Rosendalsvej 8, vælges som eneste kandidat

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
Preben Lindekron, Broksøvej 35, begrunder sit kandidatur
Steffen Steffensen, Vallensbæk Strandvej 110, begrunder sit kandidatur
Preben Lindekron fik 122 stemmer
Steffen Steffensen fik 95 stemmer
6 ugyldige og/eller blanke stemmer

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:
René Sievers, Hyttekrogen 28, begrunder sit kandidatur
Daniel Baes, selsøvej 9 (ikke til stede, han repræsenteres så ved fuldmagt præsenteres via oplæsning af
Finn Carlsen)
René Sievers fik 139 stemmer
Daniel Baes fik 63 stemmer
6 ugyldige og/eller blanke stemmer
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Valg af suppleant for 1 år:
Daniel Baes(ikke til stede, han repræsenteres stadigvæk af Finn Carlsen ved fuldmagt)
Daniel Baes vælges som eneste kandidat

Valg af revisor for 1 år:
Mogens Sørensen vælges som eneste kandidat

Valg af revisorsuppleant:
Steffen Steffensen vælges som eneste kandidat

Den nye bestyrelses sammensættes som følger:
Formand:

Jens Dahmani

Kasserer:

Liselotte Pedersen

Bestyrelsesmedlem for 2 år:

Hassan Hegazy

Bestyrelsesmedlem for 2 år:

Preben Lindekron

Bestyrelsesmedlem for 1 år:

René Sievers

Suppleant for 1 år:

Daniel Baes

Revisor for 1 år:

Mogens Sørensen

Revisorsuppleant:

Steffen Steffensen

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes.

Dirigent: Steffen Steffensen

Midlertidig Bestyrelse:
Anne-Sofie Tang Bregnsholm
Finn Carlsen
René Sievers
Hassan Hegazy
Susanne Lihsmann Gehrke

5

