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Forslag 1 – vedtægtsændring 

Bestyrelsen foreslår, at der fremover vælges en suppleant til bestyrelsen på generalfor-
samlingen. Det har tidligere være kutyme, at bestyrelsen selv fandt et nyt bestyrelsesmed-
lem, såfremt et bestyrelsesmedlem forlod bestyrelsen i utide. Denne bestyrelse finder det 
mere rimeligt, nutidig og demokratisk, at det er en person, der er valgt af generalforsam-
lingen. Det vil derfor kræve en vedtægtsændring. 
 
 

Nuværende vedtægter Forslag til ændring 
 
§ 4 Generalforsamling 
Stk. 10 Generalforsamlingen vælger be-
styrelsen. I år med ulige årstal afgår 3 be-
styrelsesmedlemmer, i år med lige årstal 
afgår 2medlemmer. Valget gælder for 2 år 
ad gangen. Ved vakance (ledighed) sup-
plerer bestyrelsen sig selv til den først-
kommende generalforsamling. 
 

 
§ 4 Generalforsamling 
Stk. 10 udgår, da det fremgår af § 5, hvordan 
bestyrelsen er sammensat. 

 
§ 5 Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen, der består af 5 med-
lemmer, vælger selv formand, næstfor-
mand og kasserer. Bestyrelsen holder 
møde, når formanden eller mindst 2 besty-
relsesmedlemmer finder det fornødent. 

 
§ 5 Bestyrelsen 
Stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 5 
medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 
år ad gangen. Hvert år på den ordinære ge-
neralforsamling afgår skiftevis 2 og 3 besty-
relsesmedlemmer. I år med ulige årstal afgår 
3 bestyrelsesmedlemmer, i år med lige årstal 
afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som 
ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådan 
et bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåe-
de medlems resterende valgperiode. 
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første 
møde, der afholdes umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen. 
 

 

Såfremt punktet vedtages på generalforsamlingen, indsættes følgende punkt på dagsor-
denen: 
 
6A. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
 

  



Forslag til generalforsamling 2012 

 

2 
 

Forslag 2 – Bestyrelseshonorar 

Bestyrelsen honoreres for deres arbejde med 50.000 kr. om året. Bestyrelsen beslutter 

selv, hvordan pengene fordeles. 

Størrelsen af bestyrelseshonorar skal iflg. foreningens vedtægter bestemmes af general-

forsamlingen og der er flere grunde til, at bestyrelsen mener, der nu skal indføres et hono-

rar:  

1. Da den nuværende bestyrelse tiltrådte, var der ingen af medlemmerne, der havde fore-

stillet sig, hvor mange timers arbejde, der skulle lægges for at rydde op i både økonomi 

og administration af vandværket.  

2. Denne bestyrelse har trukket en del arbejdsopgaver hjem, som tidligere har været ud-

ført af eksterne firmaer. Det er gjort for at spare vandværket penge, men det betyder 

også, at bestyrelsen også i fremtiden skal lægge en del flere timer i bestyrelsesarbejde 

end det er set tidligere. 

3.  Hvis man også i fremtiden ønsker en arbejdende bestyrelse med engagerede medlem-

mer, der ikke bare sidder i bestyrelsen for at få gratis mad og drikke, så bør generalfor-

samlingen tildele bestyrelsen et beløb, der kan udbetales til bestyrelsesmedlemmerne 

alt efter hvor stor en indsats den enkelte yder.  

 


