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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
for Dåstrup Vandværk A.m.b.a 

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.30 i    (Aflyst pga. Corona) 

Dåstrup Forsamlingshus 
På grund af situationen i landet i 2020 er bestyrelsen i Daastrup Vandværk enige om, at årets 

general-forsamling ikke afholdes, ej heller senere på året. Det begrundes med, at tidsfristen for 

afholdelsen i vedtægterne er udløbet med udgangen af april måned, samt det faktum, at der ikke 

er væsentlige punkter på dagsordenen, der skal tages beslutning om. Bestyrelsen er indstillet på at 

fortsætte uændret frem til generalforsamlingen 2021, og der er ingen planer om ekstraordinære 

investeringer, som vil kræve en generalforsamlingsgodkendelse. 

Skulle der mod forventning være ønsker om, at generalforsamlingen 2020 SKAL gennemføres, 

hører vi gerne om det. Bestyrelsen kan som hidtil ALTID kontaktes, hvis man måtte have noget 

på hjertet vedr. vandforsyningen. 

Sammen med denne information sendes årsberetningen, som var planlagt udsendt/omdelt til 

den ordinære generalforsamling, ligesom regnskabet udsendes/omdeles. 

Til orientering er indsat den planlagte dagsorden med de tilføjelser, der ville være blevet nævnt 

på den planlagte generalforsamling. 

 

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  Kim Nielsen (fortsætter 2 år) 
    Jørn B. Rasmussen (fortsætter 2 år) 
    Henrik Jørgensen (fortsætter 2 år) 
7:  Valg af suppleanter:   Nuværende er:   Lars Berg Olsen (afgår efter aftale) 
    Hans Madsen (afgår efter aftale) 
    Eivind Sørensen (genopstiller) 
                  Nye opstillede: Vælges for 1 år Marlene Hagen, Langagervej 3, Dåstrup 
    Erik Christiansen, Svenstrupvejen 12 
8:  Valg af revisorer:   Chr. Bistrup (fortsætter 1 år) 
    Ole Sørensen (fortsætter 1 år 
9:  Valg af revisorsuppleant:   Hans Poulsen (fortsætter 1 år) 
 
10: Eventuelt: Udgår 

P.b.v. 
Erik Kristoffersen 

formand 

På grund af situationen i landet i 2020 har bestyrelsen i Dåstrup Vandværk besluttet, at årets 

generalforsamling ikke afholdes, ej heller senere på året. Det begrundes med, at tidsfristen for 

afholdelsen i vedtægterne er udløbet med udgangen af april måned, samt det faktum, at der 

ikke er væsentlige punkter på dagsordenen, der skal tages beslutning om. Bestyrelsen er 

indstillet på at fortsætte uændret frem til generalforsamlingen 2021, og der er ingen planer 

om ekstraordinære investeringer, som vil kræve en generalforsamlingsgodkendelse. 

Skulle der mod forventning være ønsker om, at generalforsamlingen 2020 SKAL gennem-

føres, hører vi gerne om det. Bestyrelsen kan som hidtil ALTID kontaktes, hvis man måtte 

have noget på hjertet vedr. vandforsyningen.  Årsberetning og regnskab kan læses på 

hjemmesiden. 

Til orientering er indsat den planlagte dagsorden med de tilføjelser, der ville være blevet 

nævnt på den planlagte generalforsamling. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at ved 

næste års generalforsamling har mindst 3 af de “gamle” i vandværkets bestyrelse meldt 

deres afgang (bl.a. formand, kasserer og administrator). Nærmere information – se 

vandværkets info-skrivelse senere på foråret. 

  

 

 

 


