
Blovstred Vandvaerk US 

Referat of Blovstred Vandvaerks ekstraordinaere generalforsamling afholdt mandag d. 29. april 
2019 i Blovstred Sognegard 

Formanden, Henrik Ostergaard, bard de fremmodte interessenter velkommen ti  vandvwrkets ekstmordinwre 
generalforsamling. I alt 18 personer var modt op (inkl. bestyrelsen). 

1. Valg of dirigent 
Til dirigent blev valgt Hans Skogstad, der herefter overtog ledelsen of generalforsamlingen. Dirigenten 
konstaterede, at den ekstraordirmre generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vedtwgternes § 7 ved 
annonce i Allerod Nyt den 9. april 2019 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. 

2. Endelig behandling og afstemning of bestyrelsens forslag. 
Formanden fremlagde de nye vedtwgter og formalet med fremlwggelsen. Formalet med vedtxgtswndringeme er 
at give mulighed for at wndre selskabsform fra interessentskab (I/S) til Andelsselskab med begrwnset ansvar 
(A.m.b.a), samt at justere enkelte punkter ift. Danske Vandvwrkers forslag til standardvedtxgter. Pa anbefaling 
fra Danske Vandvwrker blev wndringerne til vedtwgterne fremlagt som et samlet forslag pa den ordinwre 
generalforsamling og derfor ligesa pa den ekstraordinwre generalforsamling. Som formanden forklarede, sa 
havde det den konsekvens, at der ikke kunne stemmes om de enkelte paragrafwndringer en ad gangen, men at 
der skulle stemmes om det samlede fremlagte vedtwgtsforslag og at dette derefter enten blev vedtaget eller 
forkastet. 

Dette gav anledning til en del droftelse i forsamlingen, idet flere gav udtryk for onske om at kunne diskutere de 
enkelte paragrafiendringer i detaljer og foresll wndringer. Dirigenten slog fast at dette ikke var en mulighed og at 
det var det fremlagte forslag, der skulle stemmes om. Dirigenten papegede ogsa, at det fremlagte forslag var 
blevet godkendt of alle fremmodte pa den ordinwre generalforsamling. 

Formanden forklarede at bestyrelsen har foreslaet enkelte wndringer ift. standardvedtTgterne, for at bestyrelsen 
har den nodvendige frihed til at foretage de prioriteringer, der er fornuftige ift. den billigste drift. Der var 
opbakning i forsamlingen til at aendre selskabsform og til at wndre vedtwgterne i overensstemmelse med Danske 
Vandvwrkers standardvedtwgter, men der var Here der havde bemwrkninger til andre Tndringer i vedtxgterne, 
herunder at vedtwgtswndringerne fremlzegges, som 6t samlet forslag til beslutning. 

De paragrafwndringer der swrligt gav anledning til spergsmal, var fx hvorfor der fremover skal 20% of 
medlemmer til at indkalde til en ekstraordinwr generalforsamling. Formanden forklarede at denne wndring var 
valgt ud fra en anbefaling fra Danske VandvTrker, som foreslog at antallet skulle vTre mellem 20-40% of 
medlemmerne. Bestyrelsen havde valgt 20 %. 

Formanden forklarede at passussen "og nodvendige udvidelser of forsyningsnettet" var bestyrelsens forslag pa 
baggrund of de erfaringer, den har gjort sig bl.a. i forbindelse med omlwgning of forsyningsledning og 
stikledninger i Byparken ved etablering of lejeboliger pa Sjwlso Alle og ved udbygningen of Blovstrod. 

Enkelte i forsamlingen foreslog at vedtwgterne skulle wndres saledes at der ved disponering of storre poster pa 
budgettet, over kr. 100.000, skal indkaldes til en ekstraordinwr generalforsamling inden at budgetposten kan 
vedtages endeligt. Andre i forsamlingen tilkendegav, at de ikke ville kunne bakke op om et sadant forslag, i det 
det ville vxre alt for snwrende band at lwgge pa bestyrelsen. Det blev ogsa bemwrket at kr. 100.000 ikke er et 
swrligt hojt belob og var helt unodvendigt at indfore sa snwvre rammer. 

Kassereren forklarede om, hvordan bestyrelsen arbejde med investeringsplanen typisk lober over 5-7 ar, og at 
store investeringer derfor sjwldent vil optrmde i arets budgetforslag uden, at de har vwret nwvnt for 
generalforsamlingen flere gange i forbindelse med gennemgangen of investeringsplanen. 
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Endvidere sa pointerer den nye passus "Anlwgsvirksomhed, der overstiger det vedtagee budget, skal forelaegges 
generalforsamlingen", at hvis der er store anlTgsvirksomheder, der ikke kan holdes inden for budgettet, sa skal 
de forelwgges generalforsamlingen. Dette var enkelte i forsamlingen glade for at fa bekrTftet. 

Kassereren forklarede forsamlingen at investeringsplan og budget ikke nodvendigvis fremlwgges i sin fulde form 
pa hjemmesiden efter generalforsamlingen, of hensyn til, at kommende bydere pa opgaver ikke kan lwse hvad 
der er afsat of okonomi til hvilke opgaver. 

Der blev i ovrigt udtrykt fold tillid i forsamlingen til bestyrelsen. 

Inden afstemningen blev sat i gang of dirigenten, blev bestyrelsen opfordret til at undersoge om de sidste linjer i 
det fremlagte forslag til vedtwgter, om hvad der sker med de bestyrelsesposter, der blev besat ved valg pa den 
ordinwre generalforsamling, skal medtages i vedtwgtsforslaget eller om det kan flyttes til referatet. Bestyrelsen 
afviste dette da det ogsa er en del of Danske Vandvwrkers standardvedtwgter. 

Der blev gennemfort skriftlig afstemning, pa opfordring fra en enkelt fra forsamlingen. Dirigenten spurgte ind til 
om nogee havde fuldmagter med. Pa baggrund of dette blev det konstateret, at der var i alt fem fuldmagter og 17 
stemmeberettigede tilstede, i alt 22 stemmeberettigede. 

Som stemmetwllere blev valgt Liselotte Larsen og Susse Ketty Juhl Jakobsen. 

Stemmeoptwllingen viste at 16 havde stemt for, fem imod og en havde stemt blankt. Da der skulle vwre 2/3, der 
stemte for forslaget (2/3 of 22 er 15), sa kunne dirigenten konstatere at forslaget blev vedtaget. 

3. Eventuelt 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle, der havde noget til eventuelt. 

En i forsamlingen opfordrede til, at der fremadrettet blev indkaldt mere direkte til de enkelte 
interessenter/medlemmer evt. ved mail. 

En anden bad bestyrelsen om ikke at anvende nummererede stemmesedler ved fremtidige afstemninger og bad 
bestyrelsen om at overveje om den vil gennemfore en vedtwgtswndring som gar at storre investeringer pa 
budgettet skal vedtages pa samme made som vedtxgtswndringer. 

Der blev spurgt ind til om en ordinwr generalforsamling afholdes pa en fast ugedag, men dette blev afkrwftet, da 
der bl.a. er hensyn til Mn of lokaler mm. som kan gage dette svwrt. 

Bestyrelsen tager disse punkter med og behandler dem i den kommende periode. 

Til slut takkede formanden de fremmodte interessenter for deltagelsen i den ekstraordinwre generalforsamling. 
Han fremhwvede, at det er fint med kamp til stregen pa generalforsamlingen, men pointerede ogsa, at hvis det 
skal vxre vwrd at bruge sa meget of sin fritid pa bestyrelsesarbejdet, sa skal de kampe, der skal kwmpes vaere 
dem, der bar reel betydning for den gode og stabile produktion of rent drikkevand. 

Herefter hwvede dirigenten generalforsamlingen. 

Blovstrod, den  
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