Asserbo Vandværk a.m.b.a.

Til dagsordenspunkt 4 på den ordinære generalforsamling 2018 den 15. juni 2018:

Notat om forslag til ændring af vedtægten for Asserbo Vandværk a.m.b.a
Bestyrelsen har udarbejdet en række forslag til ændringer af vedtægten for Asserbo Vandværk.
Der er tale om
a) Småjusteringer af ordensmæssig art (§ 1, §4 og §6)
b) Ophævelse af bestemmelser, der er overflødiggjort af den teknologiske udvikling (§ 5)
c) Ændringer, der styrker medlemsdemokratiet og præciserer reglerne om bestyrelsen,
generalforsamlingen og ikrafttræden af den ændrede vedtægt ( § 8, §9, §10 og §14)
Særligt om pkt. c) foreslår bestyrelsen, at det fremover skal fremgå klart af vedtægten, at
generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed ( § 8, 1. pkt.).
Der foreslås en mindre omredigering af dagsordenen for generalforsamlingen, samt at der som et nyt punkt
foretages valg af suppleanter til bestyrelsen (§ 8, 4. pkt.).
Det foreslås, at bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst
halvdelen af bestyrelsen stemmer for det, og at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af
stemmelighed (§ 8, 6. pkt.).
Det foreslås, at enhver andelshaver kan forlange skriftlig afstemning (§ 9.)
Det foreslås, at bestyrelsen fortsat skal bestå af 5-7 medlemmer.
Det foreslås som noget nyt, at der på generalforsamlingen vælges 3 suppleanter, som ved afgang fra
bestyrelsen, der bringer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 5, indtræder i bestyrelsen efter
stemmetal. – Bestyrelsen finder, at den nuværende bestemmelse om, at bestyrelsen er selvsupplerende,
ikke harmonerer med ønsket om at styrke medlemsdemokratiet.
Det foreslås præciseret, at bestyrelsen oppebærer honorar efter retningslinier, der godkendes af
generalforsamlingen i forbindelse med behandling af budgettet, samt rejse- og befordringsgodtgørelse
efter statens regler. Det foreslås videre, at der kan ydes honorar for varetagelse af særlige opgaver ( § 10).
Endelig foreslås det, at den ændrede vedtægt træder i kraft straks efter vedtagelsen (§14).

Skærød den 28. maj 2018

Klaus Petersen / Vibeke Dalbro
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