Michael Møllgaard
Grønskovvej 11 A
8660 Skanderborg
Tlf. 2940 8276
Vilholt, den 28. februar 2020
Pr. email til formand@voerladegaardvandvaerk.dk
Kære Vandværksbestyrelse

Til generalforsamlingen i april 2020 sender jeg hermed forslag om at få følgende på dagsordenen.
A

Vedtægtsændringer – se detaljer på følgende sider for forslag til ændringer af §§ 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.

B
Opfordring til bestyrelsen til udarbejdelse af skriftligt beslutningsmateriale omkring vandværkets
fremtid. En beslutning om omlægning til Skanderborg Forsyning A/S, eller andre, bør udskydes, indtil
sådant materiale foreligger og vandværkets medlemmer har haft mulighed for at tage informeret stilling til
eventuelle ændringer. Materialet bør udover de økonomiske og tekniske konsekvenser oplyse
o
o
o
o

Hvordan driften vil forme sig i forhold til de installationer, der befinder sig i anden
kommune
Om tinglysninger af driftsadgange kan overføres uændret til eventuel anden
vandværksadministration
Om miljøministerens aktuelle tiltag omkring drikkevandskvalitet spiller en rolle
Hvordan det tænkes håndteret, at kommunen pga. ejerforhold til vandselskaber kan være
inhabil i tilfælde af lokalvandværkers eventuelle anmodning om dispensation til
overskridelse af grænseværdier.

Materialet bør rundsendes til alle medlemmer af vandværket, eller besked herom med henvisning til
websted udsendes til alle.
C
Opfordring til bestyrelsen til at meddele, hvilke bestemte kompetencer, der er, eller har været,
savnet i bestyrelsen, jf. GF 2018
D
Jeg vil foreslå mig selv som kandidat til en bestyrelsespost, idet jeg gerne vil medvirke til at løfte
byrden af de aktuelle og kommende administrative opgaver. Jeg har ikke erfaring med vandværksdrift, men
jeg kan læse dokumenter og regelsæt, forhåbentligt forstå dem og forholde mig praktisk til dem. Jeg
mener, at vi har en god vandforsyning her, og synes, det har værdi at søge at bevare styringen af den på
lokale hænder.

Bestyrelsen opfordres til at gøre disse forslag tilgængelige for alle medlemmer af foreningen i god tid inden
afholdelse af generalforsamling.
Bestyrelsen opfordres også til at gøre eventuelt materiale, der allerede foreligger omkring fusion med
Skanderborg Vand A/S, tilgængeligt snarest muligt til medlemmernes orientering forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Michael Møllgaard
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Vedtægtsændringer
§§ 3 og 4
Ændres, så de korrekt afspejler bestemmelserne i det gældende regulativ, som vedtaget 29.5.19.
Det hedder i øjeblikket i vedtægterne:

.. men af regulativet stk. 2.4 og 3.1 fremgår en omvendt rækkefølge: Man har ret til forsyning, hvis man ejer
ejendom i forsyningsområdet, og er man tilsluttet forsyningen, har man både ret og pligt til at være
medlem af selskabet.
Derfor foreslås det, at vedtægternes §§ 3 og 4 ændres, idet der samtidigt laves et par andre, mindre
justeringer.
Medlemmer, deres rettigheder og forpligtelser

§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, har ret til at blive forsynet med vand
på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Enhver, der gør brug af denne ret, og tilslutter sin ejendom, har ret og pligt til medlemskab af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem,
medmindre andet er tinglyst på ejendommen.
Medlemmer skal til enhver tid kunne læse de aktuelle versioner af vedtægter, [bestyrelsens
forretningsorden,1] regulativ og takstblad på selskabets hjemmeside.
§4
Udgået.

1

Hvis tilføjelse til § 9 vedtages.
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§5
Ændres fra ”… hæfter medlemmerne alene …” til ”… hæfter medlemmerne kollektivt alene …”, for derved
at understrege, at intet medlem individuelt kan hæfte for hele den samlede forpligtelse.

§7
Det virker uhensigtsmæssigt, at sidste frist for indsendelse af dagsordenforslag ligger længe før seneste
tidspunkt for indkaldelse til generalforsamling. Det virker overdrevet, at bestyrelsen skal informeres om
forslag helt op til to fulde måneder før generalforsamling. Annoncering i et blad som Voer-bladet, der ikke
husstandsomdeles blandt selskabets medlemmer, bør ikke være eneste indkaldelse. Flere kan have fravalgt
lokalaviser, hvorfor heller ikke de er egnede medier til indkaldelser. Det vil være hensigtsmæssigt, at alle får
lejlighed til at gøre sig bekendt med indsendte dagsordenforslag, regnskab og budget forud for generalforsamlingens afholdelse. Endelig vil det give god mening at fremrykke tidspunktet for generalforsamlingen,
idet den godkender årets budget. På denne baggrund foreslås følgende ændringer af § 7:
a)
b)
c)
d)

Tekst ændres til ”… afholdes hvert år i marts måned”
Tekst ændres til ”Indkaldelse … sker med mindst tre ugers varsel …”
Teksten ”f.eks. ved email eller annoncering i lokal avis” slettes
Tekst ændres til: ”Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal med det samme
sørge for, at medlemmerne bliver gjort opmærksom på forslagene og kan gøre sig bekendt med
dem.”
e) Tekst tilføjes: ”Ved indkaldelse til generalforsamling gøres samtidigt regnskab og budget, der
kommer til behandling, tilgængelige for medlemmerne.”

§8
Det virker ikke umiddelbart forståeligt, hvorfor en ejer af flere ejendomme kun har én stemme.
a) Tekst ændres til ”Til hvert af et medlems individuelle tilslutningssteder knytter sig én stemme”.
Og det virker mærkeligt, at man tilsyneladende kan give sig selv en ekstra stemme ved at udstede en
fuldmagt.
b) Tekst slettes: ”Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved
fuldmagt”.

§9
Bestyrelsens forretningsorden bør være tilgængelig for medlemmerne.
a) Tekst tilføjes: ”Forretningsordenen gøres tilgængelig for medlemmerne på selskabets hjemmeside”.
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§ 10
Med en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer virker det overflødigt, at der skal kunne meddeles prokura. Det
virker modstridende med tegningsretten, at der i så fald kun meddeles en individuel prokura.
a) Tekst slettes: ”Bestyrelsen kan meddele prokura”
Eller
b) Tekst ændres: ”Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura”.
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