Referat af Generalforsamling i Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a. d. 31. maj 2016

Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelse
6.1 Formand Børge Ravn – villig til genvalg
6.2 Medlemmer til bestyrelsen – Bent Olsen og Morgens Sørensen – villige til genvalg
7) Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne
7.1 Revisor – Thomas Nielsen – villig til genvalg
7.2 revisor suppleant – Johnny Andersen- villig til genvalg
8) Eventuelt

Ad 1)
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Nørgaard.
Ingen andre melder sig, og Per Nørgaard vælges og overtager ledelsen af generalforsamlingen.
Første opgave for dirigenten er, at konstatere hvorvidt generalforsamlingen er korrekt indkaldt jf. § 11
Generalforsamlingen skal afholdes i maj måned. Dette er overholdt
Generalforsamlingen skal varsles med 4 uger. Dette er overholdt
Generalforsamlingen er offentliggjort mindst to offentlige steder. Dette er overholdt, idet meddelelsen om
generalforsamlingen har været i Folkebladet, Sydkysten og på hjemmesiden
Poul Kajbæk, Løvenborgvej 3 beder om ordet:
Poul Kajbæk præciserer overfor bestyrelsen af honoraret for arbejde skal fremgå af indkaldelsen. I udkastet
til regnskabet fremgår der honorarer for 500.000 kr. som ikke fremgår af indkaldelsen. På baggrund af dette
mener kaj ikke at generalforsamlingen kan være lovligt indkaldt.
Dirigent Per Nørgaard oplyser, at emnet tidligere ved generalforsamlingen i 2014 har været behandlet, og
der på det tidspunkt blev aftalt, at det kun er eventuelle stigninger i honorarer, som skal meddeles i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamling med informationer hvad stigningerne dækker over. Per
Nørgaard oplyser, det derfor må være en lovlig indkaldt generalforsamling.
Poul Kajbæk ønsker, at det føres til referat at generalforsamlingen afholdes på ulovlig baggrund.
Per Nørgaard beslutter som dirigent, at dette ikke er tilfældet, og fortsætter generalforsamlingen.
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Susanne June Lihsmann Gehrke, Svenstrupvej 1A beder om ordet.
Susanne oplyser, at hun hjemmefra ikke har været opmærksom på, at der var et problem med
indkaldelsen, men konstaterer som generalforsamlingsvant person, at den tidligere taler har ret i sin
påstand. Det fremgår ikke tydeligt af tidligere referater, hvad der er besluttet, og vedtægterne burde være
blevet rettet til. Susanne bakker på denne baggrund op om, at generalforsamlingen ikke er lovlig.
Dirigent Per Nørgaard fortsætter generalforsamlingen og oplyser, at han er bekendt med, at en andelshaver
har fremsendt en række spørgsmål. Dirigent Per Nørgaard mener, at disse spørgsmål bør blive besvaret
undervejs, men at andelshaver selv skal sikre sig, at spørgsmål omkring regnskab behandles under regnskab
og så fremdeles. Resterende spørgsmål behandles under eventuelt.
Dirigent Per Nørgaard oplyser, at der skal vælges nogle stemmetællere.
Hassan Hegazy melder sig
Jens Dahmani melder sig også.
Per oplyser, at der er 1376 andelshavere, 41 fremmødte og 11 fuldmagter
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet igen. Susanne mener, at det er problematisk, at dirigenten
vælger, at fortsætte generalforsamlingen, når 2 andelshavere har sat spørgsmålstegn ved lovligheden og
foreslår, at der stemmes om hvorvidt generalforsamlingen kan afholdes, eller om der skal indkaldes til en
ny.
Per Nørgaard får ordet igen, og bliver spurgt af Jens Dahmani, Selsøvej 66, hvad det er for tal, som der
efterlyses, og om disse ikke blot kan oplyses og generalforsamlingen kan fortsætte.
Per oplyser, at der er tale om de honorarer bestyrelsen modtager, og at tallene fremgår af regnskabet.
Kasseren oplyser at tallene gennemgås underpunktet regnskab, men at bestyrelsesmedlemmerne
modtager 2 slags honorarer/løn.
Der udbetales et fast honorar per medlem for bestyrelsesarbejdet, som står oplyst i regnskabet,
De 500.000 der refereres til dækker opgaver, som ikke har noget med bestyrelsesarbejdet at gøre. F.eks.
har vi en formand, som er vandværksbestyrer, og f.eks. når medlemmer af bestyrelsen er med ude og bistå
ved f.eks. lækagesøgninger. Arbejdet, som udføres udover bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har den daglige drift og kan ansætte folk til at løse opgaver mv.
Ordet gives til Stefan Førster-Christensen, Kokkedalsvej 18. Denne bakker op om de spørgsmål, som er
stillet og foreslår at den gamle aftale fra 2014, som ikke er nedskrevet genoptages til afstemning på denne
generalforsamling. På den baggrund kan det også bestemmes om generalforsamlingen kan afvikles videre
eller ej.
Ordet gives til Jens Dahmani, Selsøvej 66, som foreslår ligesom Stefan, Kokkedalsvej 18, at der gives
yderligere oplysninger om honorarer og at der efterfølgende stemmes om en lovliggørelse at
generalforsamlingen, såfremt Poul Kajback og Susanne June Lihsmann Gehrke vil acceptere det.
Alternativet vil være, at der kan tages en masse beslutninger, som efterfølgende kan kendes ugyldige.
Dirigent Per Nørgaard vælger at fortsætte generalforsamlingen og kan ikke se nogen udfordringer i det.
Poul Kajbæk beder om ordet igen, og oplyser, at Per Nørgaard som dirigent har en opgave, og dette er, at
sørge for at generalforsamlingen afvikles, og ikke bør have holdninger til emnerne. Ligeledes oplyser Poul
Kajbæk, at det ikke er muligt, at lovligøre noget på en generalforsamling, som fremgår af en vedtægt.
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Ligeledes oplyser Poul Kajbæk, at der refereres til et referat fra en generalforsamling i 2014, som ikke er
tilgængeligt på hjemmesiden.
Susanne June Lihsmann Gehrke bakker Poul Kajbæk op og oplyser, at det ej heller fremgår af
resumeet/referatet fra generalforsamlingen i 2014.
Dirigent Per Nørgaard vælger at fortsætte og oplyser, at det er diskuteret, og at hans egne notater
indeholder informationer om dette.
Der bliver fra salen antydet, at dirigenten ikke forholder sig upartisk til sagen omkring indkaldelsen, men
dirigenten vælger at fortsætte til punkt 2.
Ad 2)
Der gås videre til punktet Årsberetningen (Det oplyses, at det er bestyrelsens beretning), og formanden får
ordet og gennemgår beretningen.
Formanden kommer ind på punktet omkring lækagesøgningen, og oplyser, at medlemmer af bestyrelsen
forud for akustiske aflysninger sikre sig, at stophaner mv. er tilgængelige, og dette arbejde modtager
medlemmerne af bestyrelsen løn for på kr. 170 pr. time. Dette er væsentlig billigere, end lægkagesøger
virksomhedens timeløn. På den baggrund oplyser formanden, at han ikke er enig i påstande om, at
bestyrelsen tilegner sig noget uretmæssigt.
Det er bl.a. den løn, som er indeholdt i de omtalte 500.000 kr.
Formanden oplyser ydermere, at bestyrelsen har udført en række praktiske opgaver herunder
administration, vandværksarbejde, bogføring, pasning af grønne områder mv. For det arbejde, har
bestyrelsen modtaget betaling. Dette kan ses i regnskabsnote 3, som kasseren vil komme ind på.
Dirigenten spørger forsamlingen, om der er nogen kommentarer til beretningen.
Frank Hansen, Svenstrupvej 36 beder om ordet: Starter med at rose vandværket.
Frank Hansen påtaler herefter en episode, hvor en andelshaver har bedt om assistance i form af et vidne i
forbindelse med en henvendelse direkte til bestyrelsesformanden. Frank Hansen oplever at blive afvist ved
døren og påtaler, at kommunikationen i denne forbindelse var af en hård karakter.
Herefter fremsendes skrivelse til bestyrelsen om den pågældende sag, og andelshaver modtager et svar fra
bestyrelsen, hvori bestyrelsen oplyser, at de har talt med formanden, og at der ikke er hold i sagen.
Andelshaver beder herefter om et møde med bestyrelsen, men bestyrelsen afviser dette, og henviser til, at
sagen kan fremlægges på generalforsamlingen.
Andelshaver vil vide, hvorfor vandværket møder op med to mand, for at have et vidne når det ikke
accepteres den anden vej. Andelshaver vil gerne have oplyst hvordan skrivelsen er behandlet og hvordan
bestyrelsens er kommet frem til deres konklusion om, at henvendelsen ikke skulle behandles.

Formanden udlægger sin side af sagen, og henviser til, at der kan læses om sagen i referater fra
bestyrelsesmødet.
Jens Dahmani, Selsøvej 66 beder om ordet.
Jens Dahmani oplyser, at en gruppe andelshavere har fremsendt en skrivelse til bestyrelsen forud for
generalforsamlingen.
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Jens roser vandværket, bestyrelsen og driften, men oplyser, at der opleves udfordringer med
kommunikationen fra bestyrelsen og kommer med forslag til, hvordan der kan arbejdes med dette.
Formanden tager ordet og helt enig i, at kommunikation er to veje, og er ked af situationer, hvor
arbejdsfolk bliver generet i deres arbejde med tilråb og kommentarer.
Poul Kajbæk beder om ordet og henviser til formandens beretning, hvor han efterlyser yderligere
informationer da han ikke mener, at referater af bestyrelsesmøder er fyldestgørende i forhold til hvordan
sager føres til dørs, og hvem der har ansvaret,
Konkret nævnes f.eks. prisen på den nye vandboring, en sag med Hofor, hvor en ventil vist ikke har været
lukket, og det skulle undersøges nærmere.
Stefan Førster Christensen, Kokkedalsvej 18, beder ordet og oplyser, at generalforsamlingen fortsat ikke er
lovlig, og at dirigenten har et ansvar i forbindelse med videreførelse af generalforsamlingen.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet og bakker Stefan Førster Christensen op omkring
lovligheden og fortsættelsen af generalforsamlingen og foreslår at der holdes en kort pause, så dirigenten
kan tale med bestyrelsen.
Dirigenten vælger at fortsætte
Frank Hansen, Svenstrupvej 36 beder om ordet og oplyser, at han fortsat mangler bestyrelsens svar på sit
spørgsmål.
Poul Kajbæk beder om ordet, og efterlyser fortsat manglede svar på sine spørgsmål, og stiller samtidig
bestyrelsen et spørgsmål omkring de etablerede distrikmålerbrønde. Konkret Poul Kajbæk svar på, hvordan
de benyttes.
Formanden svarer Poul Kajbæk og oplyser, at der er 7 distrikter og at disse målerbrønde hver morgen
sender en mail med oplysninger om vandflow og forbrug.
Anne-Sofie Bregnsholm, Hyttelunden 2 beder om ordet. Anne-Sofie oplyser at der er oprettet en gruppe på
Facebook som har indsamlet en række eksempler på mangelfuld og/eller dårlig kommunikation fra
vandværkets side. Eksemplerne er medbragt på generalforsamlingen, og Anne-Sofie ønsker bestyrelsens
kommentarer til dette.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet og efterlyser informationer omkring økonomi i referater fra
bestyrelsesmøderne.
Kasseren Liselotte Pedersen beder om ordet og oplyser, at selskabets økonomi gennemgås hvert kvartal af
bestyrelsen.
Det oplyses også, at der generelt er en god økonomi, gode betalere, og punktet økonomi er derfor ikke et
punkt med mange beslutninger hver gang.
Kasseren oplyser ligeledes at de tidligere fremhævede sager er alle i bestyrelsen bekendte med og hele
bestyrelsen er bekendte med breve som sendes tilbage til andelshavere, som svar.
Kasseren er åben overfor forbedringer af referater fra møder.
Helene Elkær, Hyttekrogen 4 beder om ordet og spørger ind til en faktura, som er modtaget fra
vandværket. Kopi af faktura og spørgsmål er indsendt 3 uger inden generalforsamlingen.
Dirigenten mener, at dette punkt skal tages under eventuelt, hvilket salen nedstemmer.
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Poul Kajbæk beder om ordet, og henviser igen til, at der udelukkende kom svar på spørgsmålet om
målerbrønden, men at de øvrige spørgsmål fortsat er uafklaret.
Jens Dahmani, selsøvej 66 beder om ordet og oplyser at han på baggrund af Facebook gruppen fortsat har
en række spørgsmål, som ønskes fremstillet på nuværende tidspunkt med henvisning til en frygt for, at
disse fortabes i mængden. Jens oplyser at alle spørgsmål er indsendt 3 uger før generalforsamlingen.
Følgende spørgsmål stilles:
Til regnskabet:
Kunne bestyrelsen uddybe hvilke tanker man gør sig vedr. den formue der indestår i opsparing. Hvad har
gjort den er vokset? Hvilke tanker gør man sig i forhold til investeringer af denne formue?
Prisniveau på vand:
Hvordan er prisniveauet for vand i vores forening fastsat? Og hvordan ligger vi i forhold til andre
kommuner? Ser I muligheder i samarbejde med andre foreninger? Er dette undersøgt?
Spørgsmål til faktureringspraksis:
Vi har et par eksempler på at fakturering ikke kan forklares så medlemmerne forstår det. Se venligst
eksempel på faktura 1354 fra et medlem der trods adskillige henvendelser ikke kan få fyldestgørende svar
på faktureringsfremgang. Denne faktura ønskes gennemgået på generalforsamlingen. (fuldmagt givet fra
medlemmet via mail til vandværket d. 10/5 2016)
Spørgsmål til målerudskiftning:
Der skal efter planen udskiftes målere i 300 husstande. Hvor stor er spredningen i det økonomiske overslag
foreningen har fået tilbud på?
Adfærd ved udskiftning og vedligeholdelse af målerbrønde:
Vi har nogle eksempler på at arbejder er sat i gang uden tydelige aftaler om dette skulle ske. Er det normal
praksis som følges eller er der tale om misforståelser. Vi har kontakt til nogle medlemmer som mener at
have sagt nej til arbejder og så konstateret at håndværkere alligevel har indfundet sig og påbegyndt
arbejdet. Fælles for alle eksempler er at de henviser til foreningen og dennes praksis. Kunne bestyrelsen
redegøre for hvilke tiltag der gøres før arbejder sætte i gang. Herunder skriftlighed, telefonisk opfølgning
eller personligt fremmøde?
Valg af eksterne håndværkere:
Er det muligt at benytte eksterne håndværkere til at udbedre mangler vedr. vandforsyningen. Og på hvilke
dele?
Valg af eksterne leverandører til materialer:
Ved konstatering af mangler eller fejl er det da muligt at benytte sig af materialer som er VA godkendte? Og
på hvilke dele kan man dette som medlem?
Kommunikation fra foreningen til medlemmerne:
Det er ved flere lejligheder faldet medlemmer for brystet at der kommunikeres noget hårdt fra bestyrelsen
til medlemmerne. I flere tilfælde bliver medlemmerne talt ned til og på barske måder gjort opmærksom på
at ”sådan er det”.
Dette finder vi uhensigtsmæssigt. Vi vil således gerne pålægge bestyrelsen at man anstrenger sig for at
kommunikere i ”øjenhøjde” med medlemmerne for hvad angår personlig, skriftlig og telefoniske
henvendelser.
Kommunikationstilgangen skal også afspejle sig i de håndværkere foreningen benytter samt i det
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informationsmateriale der udsendes. Dog er det primært fra bestyrelsen til medlemmerne oplevelsen ikke
er god. Hvordan løses dette?

Jens Dahmani roser kasseren for sin kommunikationsform på generalforsamlingen, og oplyser, at det
præcis er den form der efterlyses.

Formanden tager ordet og svarer Poul Kajbæk. Formanden oplyser at vandspild betales i fællesskab.
Ligeledes gentager formanden hvad distrikmålerbrøndende bruges til.
Til spørgsmålet omkring den nye boring henvises til, at dette behandles under økonomi.
Formanden oplyser at han ser kritisk på Facebookgrupper.
I forhold til arbejdsopgaver hos andelshavere, oplyser formanden, at vandværket skriftligt henvender
sig/svarer og at andelshavere frit kan vælge leverandører. Vandværket kræver dog CVR nummer på
virksomheden, således at det kan verificeres at virksomheden må udføre arbejdet. Når arbejdet er udført
kræver vandværket at det synes af dem.
Formanden oplyser, at hvis der fra vandværkets side er tvivl om, hvorvidt en andelshaver vil betale for det
udførte arbejde kræves der deponering af beregnet pris før arbejdet påbegyndes.
Formanden oplyser, at der er 2 faste priser på målerbrønde på grunde. En for kørefaste, og ikke kørefaste
brønde.
Dirigenten beder herefter formanden redegøre for sagen, som tidligere blev henvist til eventuelt.
Jens Dahmani, Selsøvej 66 tager ordet og præciserer at spørgsmålet omkring faktura 1354 kun vedrører
denne ene faktura og ikke resten af byggesagen.
Formanden gennemgår faktura 1354 og det arbejde der er udført på den og forklare opdelingen af fakturas
opdeling for hhv. arbejde udført inde på andelshaver grund og udenfor grunden.
Helene Elkær Pedersen tager ordet og henviser til, at kommunikationen forud og efter arbejdet med
vandværket ikke har været tilfredsstillende. Havde kommunikationen ved henvendelse til formanden være
som gennemgangen havde spørgsmålet aldrig været stillet. Helene henviser til, at faktura fra vandværket
kan gøres mere fyldestgørende.
Dirigenten henviser Helene til, at rette henvendelse til bestyrelsen igen, hvis der er yderligere spørgsmål.
Formanden genoptager punktet, og Jens Dahmani gør indsigelse mod dirigentens forskelsbehandling
mellem andelshavere og formanden.
Formanden fremfindes bilag fra entreprenør på Helene Elkær Pedersens opgave og gennemgår opgaven
igen.
Kasseren Liselotte Pedersen beder om ordet og beskriver arbejdsopgaverne igen med henvisning til
regulativet for VSFS, HOFOR og Ishøj og gennemgår generelt proceduren for arbejdsopgaver omkring
fornyelse af stikledninger mv.
Helene Elkær Pedersen gør indsigelse omkring prisforskel mellem andelshavere og henviser til en opgave
udført på hyttelunden 2, men dirigenten lukker sagen.
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Torben Thestrup Mortensen, Vemmetoftevej 18 beder om ordet og stiller spørgsmål til, hvorfor
vandværket ikke betaler arbejde udenfor andelshavers grunde ved nybyggere, i det andelshavere ikke har
indflydelse på, hvor lang der skal graves for at blive tilkoblet forsyningsnettet.
Dirigenten henviser til, at punktet bør være lukket.
Poul Kajbæk beder om ordet, og bakker Torben op i, at arbejdet uden for andelshavers grunde bør være
vandværkets, og henviser til at denne praksis blev benyttet indtil den nuværende formand blev valgt,
hvorefter dette blev lavet om.
Formanden beder om ordet, og henviser til at vandværket er andelshavernes, og at praksis har været, at
dem som påfører udgifterne betaler dem. Hvis vandværket skal afholde alle omkostninger udenfor
andelshavers grunde vil dette kunne medføre højere priser på vand.

Dirigenten henviser til, at punktet bestyrelsens beretning er gennemgået, og at den skal til afstemning.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet og beder dirigenten præcisere om det er formandens eller
bestyrelsens beretning.
Dirigenten oplyser, at det jf. dagsordenen er beretningen for året, og at den er udarbejdet af bestyrelsen.
Fra salen spørgers der ind til, hvad konsekvensen ved af stemme nej til beretningen medfører, og
dirigenten oplyser, at bestyrelsen i et sådan tilfælde formentlig vil forlade stedet.
Afstemningen om beretningen får resultatet:
19 stemmer for
27 stemmer imod
3 neutrale stemmer

Dirigenten oplyser, at beretningen er forkastet, og der holdes 10 minutters pause.
Generalforsamlingen genoptages, og dirigenten orienterer om konsekvensen ved, at der blev stemt mod
beretningen. Dirigenten oplyser, at bestyrelsen har valgt at trække sig, og på den baggrund springes
punkterne økonomi, budget og indkomne forslag over.
Der skal nu vælges en ny bestyrelse. Det oplyses, at en ny bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer. 3 vælges
som bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasser vælges særskilt på en ny generalforsamling.
Medlemmer af bestyrelsen skal afgå skiftevis, men det håndteres efterfølgende. Bestyrelsen konstituerer
sig selv.
Dirigenten spørger, om nogen har afklarende spørgsmål.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet og oplyser at en afgående bestyrelse skal fortsætte som et
arbejdsministerium, således, at alle kan blive informeret om at der skal være valg til en ny bestyrelse.
Jens Dahmani beder om ordet og henviser til den tidligere debat om generalforsamlingens lovlighed.
Dirigenten oplyser, at han har været i dialog med eksterne, som kender til situationer som denne, og
oplyser, at der ikke er noget i vejen for på denne generalforsamling at finde en ny bestyrelse.
Det oplyses også, at den afgående bestyrelse ikke kan tvinges til, at udføre flere opgaver.
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Stefan Førster Christensen, Kokkedalsvej 18 beder om ordet og oplyser, at den opståede mistillid betyder,
at bestyrelsen har trukket sig, og at der derfor skal vælges en ny. Stefan oplyser, at der kan nedsættes en
midlertidig bestyrelse, som kan indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling således, at flest mulige
andelshavere har mulighed for, at kunne deltage i udvælgelsen af en ny bestyrelse.
Dirigenten spørger den afgående bestyrelse, om der er nogen af dem, som er villige til at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet, og præcisirer konsekvenserne ved mistillidsvotummet, og
at den afgående bestyrelse normalt agerer arbejdsministerium. Susanne henviser ligeledes til, at
situationen nok aldrig var opstået, hvis generalforsamlingen fra starten af var blevet erklæret ulovlig og, der
var blevet indkaldt til en ny ordinær generalforsamling.
Det oplyses også, at hvis bestyrelsen ikke agerer forretningsministerium er den eneste myndighed for
vandværket dirigenten, da han er valgt af andelshaverne i forbindelse med generalforsamlingen og dermed
skal varetage overgaver som forretningsministerium.
Kasseren Liselotte Pedersen beder om ordet, og stiller spørgsmål til forsamlingen i forhold til
generalforsamlingen og lovligheden af denne. Kasseren udtrykker sig om den tidligere dialog omkring
manglende oplysninger om honorarer på indkaldelsen og ønsket om annullering af generalforsamlingen
ikke har noget med årsberetningen fra bestyrelsen, at gøre og en afbrydelse af generalforsamlingen fra
starten blot ville have udskud situationen med, at beretningen blev nedstemt og bestyrelsen træk sig 2
uger.
Fra salen stilles der et åbent spørgsmål omkring den daglige drift af vandværket fra nu af i forhold til
eventuelle problemer med vandforsyningen. Dirigenten oplyser, at det som det ser ud på nuværende
tidspunkt ser ud til, at der ikke er nogen at ringe til.
Torben Thestrup Mortensen beder om ordet og stiller spørgsmål til Børge i forhold til hans kontrakt med
vandværket, som vandværksbestyrer.
Børge oplyser, at han ikke har nogen kontrakt, og at hans vagt slutter klokken 00.00
Dirigenten afbryder den videre debat omkring kontraktlige forhold.
Susanne June Lihsmann Gehrke beder om ordet og gennemgår, at når der er opstillet et mistillidsvotum, er
det ikke er spørgsmål om, om man trækker sig, men at man trækker sig, og at der efterfølgende indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling.
Susanne appellerer til den tidligere bestyrelse, om at de indkalder til en ny generalforsamling, hvor der
vælges en ny bestyrelse.
Dirigent oplyser forsamlingen, at som han ser det, er der ikke andre muligheder end, at der på den
nuværende generalforsamling vælges en ny midlertidig bestyrelse, som indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling. Samtidig oplyser dirigenten, at Susannes information om, at det er dirigenten, som skal
indkalde til en ny generalforsamling ikke er tilfældet, og at det i hvert fald ikke vil ske.
Der holdes en kort pause.
Generalforsamlingen genoptages og dirigenten oplyser, at dele af den tidligere bestyrelse er villige til, at
samarbejde omkring overdragelse.
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Torben beder om ordet og spørger bestyrelsen, om der er andre end Børge Ravn som er uddannet som
vandværksmester. Kasseren oplyser, at det har været et emne internt i bestyrelsen af flere omgange, men
at det ikke er tilfældet. Det oplyses at Krüger kender alt til vandværket da de som eksterne leverandører
har været med til at bygge det hele.
Dirigenten præcirer, at der skal vælges en midlertidig bestyrelse hvor der ikke vælges formand og kasserer,
da den midlertidige bestyrelses eneste opgave er daglig drift og indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling.
Hasan Hegazy, Rosendalsvej 8 melder sig
Susanne Lihsmann Gehrke, Svenstrupvej 1A melder sig
Finn Carlsen, Svanholmvej 25 melder sig
Anne-Sofie Tang Bregnholm, Hyttelunden 2 melder sig
René Sivevers, Hyttebovej 28, melder sig
Jens Dahmani, Selsøvej 66 beder om ordet og ønsker at få ført til referat, at den midlertidige bestyrelse,
ikke stilles til ansvar for noget som er sket tidligere. Specifik i forhold til ikke underskrevne regnskaber mv.
Den midlertidige bestyrelses eneste opgave er at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
Torben beder om ordet, og oplyser at den midlertidige bestyrelse ikke kan være fritaget for
bestyrelsesansvar da der er midler i kassen. Dog kan den midlertidige bestyrelse ikke stilles til ansvar for de
tidligere beslutninger, men kun for nye beslutninger. Det påhviler den midlertidige bestyrelse, at forvalte
foreningens midler mv. jf. vedtægterne.
Kasseren beder om ordet og oplyser, at der ikke ligger et underskrevet regnskab da dirigenten også skal
underskrive dette. Dette punkt blev aldrig behandlet på denne generalforsamling. Kasseren anbefaler, at
der udarbejdes et nyt regnskab som den midlertidige bestyrelse bruger til den ekstra ordinære
generalforsamling.
Dirigenten hæver generalforsamlingen.

Referatet er skrevet af midlertidigt bestyrelsesmedlem Anne-Sofie Tang Bregnsholm og godkendt d. 9/6
2016 af de øvrige midlertidige bestyrelsesmedlemmer (se side 9 midtfor for navne)

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 14/7 2016, med henblik på at få
valgt en ny bestyrelse. Herefter vil denne bestyrelse indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor
de resterede punkter fra mødet vil blive behandlet:

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Punktet udgår (valg til bestyrelsen)
Punktet udgår (valg til bestyrelsen)
Eventuelt
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