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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling i Strandlund Vandværk  

 
Fredag d. 25. maj 2018, 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 
Fors A/S jvf. bilag 1.  

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

På valg er:  Sune Wessel (villig til genvalg) 
Lars Jensen  (villig til genvalg) 

b) Bestyrelsen indstiller at udvide bestyrelsen med Flemming Blandford  
6. Valg af suppleanter  (ingen er på valg) 
7. Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant  
8. Eventuelt 
 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (Tirsdag d. 15 maj 2018) 
 
Regnskabet for 2017 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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Bilag 1 - Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte arbejde 
vedr. etablering af ringledning til Fors A/S  
 
Motivation:  
Bestyrelsen har igennem en årrække drøftet muligheden for etablering af en rindledning. Rationalet er 
at øge værkets forsyningssikkerhed. Bestyrelsen er af den overbevisning, at etableringen af en 
ringledning til netop Fors A/S (kommunalt ejet selskab), dels vil øge forsyningssikkerheden samt 
fremtidssikre forsyningen i tilfælde af, at værkets medlemmer ikke længere ønsker Strandlund 
Vandværk som selvstændigt vandværk.  
 
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en tidsplan eller et samlet overblik 
over de forventede omkostninger. Der har alene været afholdt initiale drøftelser med hhv. Fors A/S 
samt Lejre kommune. Netop derfor ønsker bestyrelsen mandat til en økonomisk ramme. 
 
Mandat: 
 
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at igangsætte relevant arbejde vedr. etablering af 
ringledning til Fors A/S.  
Den økonomiske ramme må maksimal andrage kr. 1.000.000 ex. moms.   
Før større arbejde påbegyndes forpligtes bestyrelsen til at udarbejde hhv. tidsplan samt et samlet 
økonomisk budget over de forventede omkostninger.  
Såfremt omkostningerne ikke kan håndteres inden for rammen, forpligtes bestyrelsen til at stoppe 
arbejdet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette emne behandles særskilt.  
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