Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Co. Halsnæs Forsyning
Gjethusparken 3, 1.sal
3300 Frederiksværk

Administration:
4776 0700
Teknik:
2459 5444
CVR. Nr.:
6344 5711
E-mail: forsyning@halsnæsforsyning.dk
Hjemmeside:
www.liselejevand.dk

Andelsselskabet Liseleje Vandværk
Referat af ekstraordinær generalforsamling august 2016

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt søndag d. 7. august 2016 kl. 11:.30 på terrassen på
Le Papilon umiddelbart efter årets ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling
Dagsorden som fremsendt med indkaldelsen:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt
Indkaldelsen til generalforsamling var vedlagt ”Liseleje Vandværk Vedtægter”, hvori bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer var vist med rettemarkeringer.

Referat
1. Valg af dirigent
Peter LaCour blev valgt med akklamation.

2. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
Peter LaCour forklarede kort baggrunden for, at der var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
Det nu genfremsatte forslag til vedtægtsændringer fik over 2/3 af stemmerne ved forårets ekstraordinære
generalforsamling, men vedtægternes krav om, at mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenterede ved
generalforsamlingen, for at vedtægtsændringer kan vedtages, var ikke opfyldt. Hvis ændringerne igen fik
tilslutning fra et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede ved dagens ekstraordinære generalforsamling,
så ville ændringerne være vedtaget.
Thea Wulf Olesen fra bestyrelsen præsenterede forslaget og forklarede kort, at det primære formål med
ændringerne er at åbne mulighed for, at man kan undlade at indkalde til generalforsamlinger pr. brev.
Der skal dog fortsat være muligt at få indkaldelse mv. pr. brev, hvis man ønsker dette – ligesom
bestyrelsen planlægger at åbne mulighed for, at man kan registrere sin mailadresse hos vandværket og
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derefter modtage indkaldelser mv. pr. e-mail. Den nødvendige feature på hjemmesiden er dog endnu ikke
implementeret. Indtil videre vil indkaldelse derfor fortsat ske pr. brev.
Drøftelse af forslaget
Thea bekræftede, at medlemmerne vil få besked pr. brev, inden den hidtidige praksis ændres.
I forlængelse af den diskussion om yderligere ændringer til vedtægterne, der havde været på forårets
ekstraordinære generalforsamling oplyste Thea, at bestyrelsen agtede at foreslå yderligere justeringer af
vedtægterne. Ved mødet i foråret havde Jan Heisterberg-Andersen og Torsten Slichtkrull hver for sig
stillet forslag om yderligere ændringer, som ganske vist ikke kunne komme til afstemning. Men
bestyrelsen var positiv overfor de stillede forslag, og der har siden været en dialog med Jan HeisterbergAndersen og Torsten Slichtkrull, som har resulteret i et samlet forslag til nok en revision af vedtægterne.
Der blev stillet spørgsmål vedr. vedtægternes § 3, som (også efter de foreslåede vedtægtsændringer) siger
at andelshavere hæfter med det det til enhver tid gældende indskud for nye andelshavere. Spørgeren
mente ikke, at dette kunne være korrekt. Peter LaCour gav spørgeren ret i dette. Efter lovgivningen kan
man ikke hæfte med mere end sit indskud.
Thea medgav, at der udover de forhold, der allerede har været arbejdet med kunne være behov for
yderligere justeringer, og oplyste, at det er hensigten at offentliggøre et revideret forslag på hjemmesiden.
Her og nu anbefalede bestyrelsen dog at nærværende mere gennemgribende ændringer blev vedtaget. Ved
lejlighed, og når medlemmerne har haft mulighed for at give yderligere kommentarer, agter bestyrelsen at
fremsætte forslag om finjusteringer af vedtægterne.
Forslaget blev derefter sendt til skriftlig afstemning.
3. Eventuelt
Der er intet yderligere at bemærke. Dirigenten hævede derfor mødet og takkede forsamlingen for god ro
og orden. I mellemtiden blev stemmerne optalt. 62 stemte for. Ingen stemte imod.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer er således endeligt vedtaget.
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