Strandlund Vandværk a.m.b.a.
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling i Strandlund Vandværk
Fredag d. 18. marts 2022, kl. 19.00
afholdes der ordinær generalforsamling i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177,
St. Karleby, 4070 Kr. Hyllinge.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab til godkendelse
Budget og takstblad til godkendelse
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
a) Bestyrelsens forslag jvf. bilag 1
b) Evt. andre indkomne forslag.
Valg til bestyrelse
På valg er:
Sune Wessel (villig til genvalg)
Flemming Blandford (villig til genvalg)
Lars Jensen (villig til genvalg)
Valg af suppleanter
Ingen på valg
Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet for 2021 kan 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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Strandlund Vandværk a.m.b.a.
Bilag 1
Bestyrelsen ønsker mandat til at etablere et samarbejde med
Kirke Hyllinge Vandværk med det formål at undersøge og
forberede en evt. senere sammenlægning af de to vandværker.
Motivation:
Ved seneste generalforsamlinger berettede bestyrelsen ønske om at igangsætte arbejde med det
sigte at afdække mulighed for evt. yderligere samarbejde, samt evt. senere sammenlægning med
Kirke Hyllinge Vandværk. Dette arbejde er så småt påbegyndt, hvorfor bestyrelsen ønsker formel
opbakning af generalforsamlingen til at fortsætte dette forberedende arbejde.
Note: Såfremt dette forslag besluttes vil bestyrelsen arbejde videre med det forberedende arbejde og
det er bestyrelsens forventning, at vi senest ved den næstkommende ordinære generalforsamling i
2023 kan behandle evt. sammenlægning af de to vandværker.
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