
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Liseleje Vandværk 

Dato 01-10-2019 

Med henvisning til vedtægterne for Liseleje Vandværk skal undertegnede andelshavere i Liseleje Vandværk 

bede den nuværende bestyrelse om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 

2 måneder fra dato. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Mistillidsvotum til den eksisterende bestyrelse 

5. Valg af ny bestyrelse 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Bemærkning: 

Med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling opfordres den siddende bestyrelse samtidig til ikke at 

foretage økonomiske forpligtigelser udover varetagelse af den daglige drift indtil afholdelsen af den 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

 

Vedlagt 

Bilag 1:  Begrundelse 

Bilag 2:  70 Underskrivere 

Bilag 3:  Kopi af Underskrifter (Originaler afleveres i Liseleje vandværks postkasse d.d.)    



Bilag 1 

Ønsket om en ekstraordinær generalforsamling begrundes således: 

Forløbet af den ordinære generalforsamling d. 08-08-2019 var præget af et tvilvsomt juridisk korrekt 

indkaldelsesgrundlag og dokumenterede et flere-årigt særdeles konfliktfyldt bestyrelsesforløb. 

Generalforsamlingen blev domineret af en, i underskriverne af nærværende indkaldelse opfattelse uværdig, 

diskussion om personspørgsmål, medens forsamlingen blev afskåret fra en saglig debat om årsregnskab og 

fremtidige budgetter. Herunder ikke mindst finansieringsformer for de igangværende og resterende 

nødvendige fornyelser af ledningssystemer. Det må desuden konstateres, at det problematiske 

bestyrelsesforløb har forårsaget unødige forsinkelser af afslutningen af vandværksbyggeriet og 

unødvendige konflikter med vandværkets leverandører og samarbejdspartnere.  Underskriverne af 

nærværende indkaldelse skal derfor med beklagelse udtrykke mistillid til såvel som den efter sidste 

generalforsamling siddende bestyrelse. Der ønskes sammensat en ny midlertidig bestyrelse hvis 

hovedkommissorium er at nøje gennemgå vandværkets anlægs og driftsøkonomi og udarbejdelse af en 

samlet plan for de resterende nødvendige udskiftninger af ledninger og installationer med tilhørende 

økonomiske konsekvensberegninger.   

Underskriverne af nærværende indkaldelse skal derfor foreslå: 

Den nuværende bestyrelse fratræder samlet. 

Der nedsættes en ny bestyrelse med det eneste formål  

at, udarbejde f byggeregnskab for det nyopførte vandværk. 

at, udarbejde af plan for behov for alle fremtidige hovedrenoveringer og fornyelser af installationer. 

at, udarbejde af finansieringsmodeller for de nødvendige anlægsarbejder. 

At, udarbejde plan for den fremtidige drift og administrationsøkonomi, herunder vederlag og diæter til 

bestyrelse. 

Bemærkning: 

Afslutning af byggeregnskabet for det nye vandværk og en planlagt renovering af de sidste 

ledningssystemer er altafgørende for vandværkets fremtidige økonomi og dermed de nuværende og 

fremtidige andelshaveres årlige omkostninger til vandforbrug.  

Opførelse af det nye vandværk blev gennemført på baggrund af et samlet budget for bygninger og tekniske 

installationer. I oplægget til beslutning om etablering af det nye vandværk var det desværre ikke oplyst at 

omkostninger til et fuldt funktionsdueligt vandforsyningssystem for Liseleje ville medføre omfattende 

renoveringer af boringer og råvandsledningen fra boringerne til vandværket. Sammen med det resterende 

behov for udskiftning af forsyningsledninger til den enkelte ejendomme betyder dette en væsentlig 

økonomisk omkostning for vandværkets andelshavere. 

For nuværende gennemføres udskiftning og renovering af ledninger uplanlagte og i mere eller mindre 

tilfældige etaper der kontantfinansieres via de årlige budgetter. Det skal nøje overvejes om hvorvidt det er 

økonomisk fordelagtigt at gennemføre de resterende ledningsarbejder i étape og udnytte de for tiden 

gunstige lånemuligheder således at finansiering af vandværk og ledningsarbejder sker ved optagelse af lån 

med afdragsprofil der svarer til anlæggets afskrivningsperiode. 



 


