
Generalforsamling, Bolderslev vandværk mandag, den 26. marts 2018 i Bolderslev forsamlingshus. 

Der var mødt 44 stemmeberettigede + 10 ikke stemmeberettigede. 

Af de stemmeberettigede havde 6 flere ejendomme (19 stemmer) og 19 havde fuldmagt med. 

Sammenlagt kunne der afgives 82 stemmer. 

1. valg af dirigent 

Peter Thor Christensen blev valgt og Egon Greve referent. 

Stemmetællere. Anne Marie Bonnichsen og Mette Skøtt 

2. Beretning fra formand. 

Se bilagl 

Beretning godkendt uden bemærkninger. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

Regnskab uddelt. 

Gennemgået. Overskud kr. 28.354 og likvid formue kr. 2.866.473 

Godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget 2018. 

Forslag blev udleveret. 

Gennemgået. Ingen bemærkninger. 

5. Indkomme forslag. 

Der er indkommet 3 forslag. 

Ændring af vedtægter § 8. 

1) Intet medlem har mere end en` stemme uanset hvormange ejendomme man ejer. 

2) Intet medlem har mere end en` stemme uanset hvormange ejendomme man ejer, dog 

kan der stemmes med fuldmagt, hvilket vil sige, at man kan have 2 stemmer incl. fuldmagt. 

En enkelt havde bemærkninger til forslaget, idet pgl. havde flere ejendomme og ønskede 

at bibeholde nuværende §8. 

Følgende kom til afstemning. 

Ændring af § 8: 

Stemmeberettigede skulle stemme nej uden fuldmagt 

Stemmeberettigede skulle stemme ja med fuldmagt. 

38 stemte ja og 43 stemte nej. 

D.v.s. at der skulle yderligere ske afstemning. 

Ændring af § 8, således at brugerne kun har en`stemme uanset antal ejendomme man ejer og 

kan ikke medbringe fuldmagt. 

Resultat: 

58 ja, 23 nej og 1 blank. 

D.v.s. at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede sagde ja til ændring af § 8, men endelig 

vedtagelse kan først ske ved ekstraordinær generalforsamling. Fastlagt til den 25. april  kl. 

19.30  2018. 

            6. Valg til bestyrelse. 

 Ændringsforslaq. At dette punkt udsættes til ekstraordinær generalforsamling. 

 Afstemning. 27 sagde nej til udæsttelse og 55 sagde ja til udsættelse . 

7.valg af revisor. Revisonscenter valgt. 



 

8. Evt.   

Der opfordres til at alle og gerne flere møder op til ekstraordinær generalforsamling og 

gerne med fuldmagt, således at § 8 ændres. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 21. 25 

 

Egon Greve   /              Peter Thor Christensen 

Referent                        Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


