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Til Andelshaverne.
Ordrup, den 2l . juni 2020

Hermed gen-indkaldes til

§øtofte Vandværks

0rdinær Generalforsamling

Grundet Corona krisen blev den oprindelig Ceueralforsamling aflyst. Nu forsoger vi igen baseret på

regeringens tilladelse til at samle under 50 personer. Vi har i de sidste m6nge år været omkring 20

deltagere og mener derfor det vil være forsvarligt at indkalde igen.

Sprit flasker vil blive opstillet ved indgangen til generalforsamlingen og hver anden stol vil blive fiernet i
furhold til normal opstilling. Skulle vi mod forventning blive flere end 50 personer, vil deltagere blive

lukket ind efter forst til molle princippet.

Ceneral forsam I ingen afholdes

Mandag, den 20. juli 2020 kl. 19.30

Afholdes i Merlose Hallen, Holbækvej 34. Store Mcrlose.

Dagsorden scs på bagsiden afdette brev.

Prisen på vand for 2020 er uændret fra 2019: Statsafgifl: 6,37 kr og
Vandafgift: 5,00 kr.

Takstblad tbr 2020, Regnskab for 2019, samt referat fra tidligere generalforsamlinger kan findcs på vores

hjenrmesidc soefoffeva n dv ae rl<. dk

Ved generallorsarnlingen vil man kunne tilmelde sig tilvandværkcts SMS kæde. Dvs. at vandværket

sendsr en SMS, hvis der er uregelmæssigheder i vandforsyningen eller anden vigtig infonnation.

Vel modt! Vi glæder os til at se dig/jer.

Mcd vetrlig hilsen
Sotofte Vandværk

Christian lpscn
Forrnnnd

llilag: Dagsordcn for Ceneralforsamlingen



S ø T O F T E VA N D VÆ R K vlChristianlpsen,stenhallervej lz,43loStoreMerløse

Generalforsamlingens Ilagsorden :

i) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (Regnskab for 2019)
Herunder forelæggelse af takstblad

4) Budget for det/de kommende ar forelægges til godkendelse (Budget for 2020)
Iflg. gældende regler, skal værket påbegrnde udskiftning af forbrugsmålere i 2020. Bestyrelsen vil
geme drøfte forskellige muligheder med generalforsamlingen, herunder en samlet udskiftning af
alle forbrugsmålere til fiernaflæste målere.

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse, der bestar af 5 medlemmer, der vælges for 2 årr.

2 medlemmer afgår i lige ar og 3 medlemmer afgår i ulige år. På valg:

Rune Bay Rasmussen, som er villig til genvalg
Christian Ipsen, som er villig til genvalg

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg for 2 år af 2 suppleanter, der vælges forskudt af hinanden,
således 1 suppleant afgarhvert år. Påvalg:

Rasmus Færch, som er villig til genvalg

8) Valg af revisorer. Valg for 2 Fr af 2 revisorer, der vælges forskudt af hinanden, således at 1 revisor
afgår hvert år. På valg som revisor er:

Asser Olsen, som er villig til genvalg

9) Valg af revisor suppleant. Valg for 2 ix af 1 revisorsuppleant. På valg er:

Kirstin Jagd, som er villig til genvalg

10) Eventuelt

Ad nunkt 5)
Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på vandværkets generalforsamling skal jvf vedtægternes

§10 fremsendes senest den 8. marts 2020 til værkets formand Christian Ipsen, Stenhallervej 12,437A
Store Merløse / stenhaller@c.dk. :

På bestyrelsens vegne
Christian Ipsen

Formand for Søtofte Vandværk


