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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling i Strandlund Vandværk  

 
Fredag d. 29. marts 2019, kl. 19.00 

 
afholdes der ordinær generalforsamling i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 
St. Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab til godkendelse 
4. Budget og takstblad til godkendelse 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

a) Bestyrelsens forslag vedr. mandat til etablering af ringledning med 
Sæby Vandværk I/S jvf. bilag 1.  

           b) Evt. andre indkomne forslag. 
6.  Valg til bestyrelse  

På valg er:  Bent Møller (villig til genvalg) 
Per Lindbaum (villig til genvalg) 

7. Valg af suppleanter   
På valg er:  Jens Christian Petersen (villig til genvalg) 

8. Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant  
9. Eventuelt 
 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (tirsdag d.19. marts 2019) 
 
Regnskabet for 2018 kan senest fra d.15. marts ses på hjemmesiden 
www.strandlundvandværk.dk og i udhængsskabet. Det kan i øvrigt udleveres ved 
henvendelse til kasserer Bent Møller, Rødtjørnevej 29, 4070 Kirke Hyllinge 
 
 

P.b.v. 
 

Lars Jensen 
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Bilag 1 - Bestyrelsen ønsker mandat til etablering af ringledning 
til Sæby Vandværk I/S  
 
Motivation:  
Efter nærmere drøftelser med kommunen og de omkringliggende vandværker (Kirke Hyllinge 
Vandværk A.M.B.A., Fors A/S, Sæby Vandværk I/S) er sidste års beslutning vedr. etableringen af 
ringledning til Fors A/S ikke længere aktuel og i stedet ændret til at gå til Sæby Vandværk I/S (se 
referater og bilag for yderligere information).  Indhentning af tilbud pågår i skrivende stund og 
bestyrelsen forventer, at have en indikativ pris på plads inden generalforsamlingen. Det kan dog 
allerede nu orienteres, at prisen utvivlsomt vil være under sidste års godkendte ramme (kr. 1.000.000 
ex. moms). 
 
Mandat: 
 
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at igangsætte relevant arbejde vedr. etablering af 
ringledning til Sæby Vandværk I/S. Forudsætningen er dog at den samlede investering max må 
andrage kr. 750.000 ex. moms.   
  
Såfremt omkostningerne ikke kan håndteres inden for denne rammen, forpligtes bestyrelsen til at 
stoppe arbejdet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette emne behandles 
særskilt.  
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