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Referat af generalforsamling i Andelsselskabet Kollerød Vandværk 

onsdag den 6. april 2016 
 
Den 20. marts 2016 blev følgende dagsorden udsendt:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år  
3. Det reviderede regnskab for 2015 samt takstblad for 2016 forelægges til 

godkendelse  
4. Budget for 2016 fremlægges  
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
6. Valg af revisorer  
7. Valg at suppleanter  
8. Vedtægtsændring, forslag fra bestyrelsen  
9. Behandling af indkomne forslag  
10. Eventuelt. 

 
Ad 1  Valg af dirigent  
 
Torben Dam Mørch blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er 
lovlig indkaldt iht. vedtægterne. Pga. problemer med at få afsluttet og godkendt regnskabet, 
blev generalforsamlingen afholdt 7 dage for sent iht. Vedtægterne. Forsinkelsen blev taget ad 
notam uden bemærkninger. 
 
Ad 2  Formanden aflægger beretning for det forløbne år  
 
Formand Finn Brøndum gennemgik beretningen, som var vedlagt indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt.   
 
Ad 3  Det reviderede regnskab samt takstblad for 2016 forelægges til godkendelse  
 
Kasserer Bo Christensen gennemgik regnskab og takstblad, som var vedlagt indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Regnskab og takstblad blev godkendt.  
 
Ad 4  Budget for 2016 forelægges til godkendelse  
 
Kassereren gennemgik budgettet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Budgettet blev godkendt.    
 
Ad 5  Valg af medlemmer til bestyrelsen  
 
Frank Sørensen blev genvalgt. Christian Dragsheim trådte ud af bestyrelsen. 
Generalforsamlingen takkede for det store arbejde Christian har udført igennem mange år.  
Torben Dam Mørch blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Ad 6  Valg af revisor 
 
Fortsættelse med HR Revison APS blev godkendt. 
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Ad 7  Valg af suppleanter 
 
Henrik Rasmussen, Rævebakkevej 1 blev valgt som suppleant. 
 
Ad.8  Vedtægtsændring, forslag fra bestyrelsen 
 
§10, stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til 
generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt 
medlem.  
Foreslås ændret til:    
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen 
sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller gennem 
annoncering med dagsorden i lokal-avis. 
 
Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmer for, ud af et fremmødt minimum på halvdelen af 
stemmeberettigede. Det var ikke muligt med 5 fremmødte andelshavere, så ændringsforslaget 
bliver, jf. vedtægterne, behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes 
mandag den 2. maj kl. 20:00 hvor der skal være simpelt flertal for vedtagelse. Der udsendes 
separat indkaldelse til denne. 
 
Ad 9  Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Ad 10  Eventuelt 
 
Der var ingen punkter til behandling under eventuelt. 

 
 
Referent: 
Bo Christensen  
Kollerød den 7. april 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


