ANDELSSELSKABET VALLENSBÆK STRANDS VANDFORSYNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Anne-Sofie Tang Bregnsholm
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges
5. B
 ehandling af eventuelle indkomne forslag – se vor hjemmeside på www.vsvf.dk
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6-1: Formand – Jens Dahmani er ikke på valg og fortsætter
6-2: Medlemmer til bestyrelsen – Liselotte Pedersen(kasserer) og René Sievers er på valg og
ønsker genvalg. Hassan Hegazy og Preben Lindekron er ikke på valg og fortsætter
6-3: Best.supleant – Daniel Baes ønsker genvalg
7. Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne:
7-1: Revisor – Mogens Sørensen – ønsker genvalg
7-2: Revisorsuppleant – Steffen Steffensen - ønsker genvalg
8. Eventuelt
Honorar til bestyrelsesmedlemmer:
Formand: 36.000 foreslås ændret til 50.000. Nuværende setup er ikke tidssvarende.
Kasserer: 36.000 forslås ændret til 50.000. Nuværende setup er ikke tidssvarende.
Best.medlem: 6.000 forslås ændret til 20.000. Nuværende setup er ikke tidssvarende.
Best.suppleanter: 0 foreslås ændret til 5.000 mod deltagelse i min. 3 møder udvalgt af bestyrelsen.
Revisor: 0 foreslåes ændret til 3.000 mod kontrol af bilag samt deltagelse i 2 bestyrelsesmøder.
Revisorsupleant: 0 foreslås ændret til 1.500 mod deltagelse i 1 bestyrelsesmøde.
Motivationen for dette forslag er øget arbejde og det har tidligere været særskilt udbetalt. Alle beløb
er finansieret ved effektiviseringer i driften samt på diverse administrative udgifter. Dette tiltag forventes at understøtte stabil og mere professionel bestyrelse i fremtiden. Herunder særligt at styrke
vore muligheder for at forblive selvstændigt vandværk. Nærmere uddybning sker på GF.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 3 uger før
generalforsamlingen. Forslagene vil blive indrykket på vor hjemmeside www.vsvf.dk. Årsrapporten vil
ligeledes være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside 14 dage forinden generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen vil der være mulighed for at nyde en sodavand eller en øl, og i pausen
serveres sandwiches.
Vi glæder os til at se rigtigt mange og få en god informativ aften.
Gode hilsner
Bestyrelsen for Vallensbæk Strands Vandforsyning A.M.B.A
Liselotte, René, Preben, Hassan, Mogens, Steffen, Daniel & Jens

