Dåstrup Vandværk A.m.b.A.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
for Dåstrup Vandværk A.m.b.a
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.30 i (Aflyst pga. Corona)
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1: Valg af dirigent. Punktet udgår
2: Bestyrelsens beretning: Der henvises til vandværkets hjemmeside.
3: Regnskab. Der henvises til vandværkets hjemmeside. Regnskabet er jf.
påtegninger fra interne bilagskontrollanter og ekstern revisor godkendt.
4: Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
5: Budget og takstblad for 2020. (samme som 2019). Der henvises til vandværkets hjemmeside.
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er

7: Valg af suppleanter: Nuværende er:

Nye opstillede: Vælges for 1 år
8: Valg af revisorer:
9: Valg af revisorsuppleant:

Kim Nielsen (fortsætter 2 år)
Jørn B. Rasmussen (fortsætter 2 år)
Henrik Jørgensen (fortsætter 2 år)
Lars Berg Olsen (afgår efter aftale)
Hans Madsen (afgår efter aftale)
Eivind Sørensen (genopstiller)
Marlene Hagen, Langagervej 3, Dåstrup
Erik Christiansen, Svenstrupvejen 12
Chr. Bistrup (fortsætter 1 år)
Ole Sørensen (fortsætter 1 år
Hans Poulsen (fortsætter 1 år)

10: Eventuelt: Udgår
P.b.v.
Erik Kristoffersen
formand

