Til andelshavere i

Tureby-Alkestrup Vandværk
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 22. Oktober 2020 kl 19:00
i Sognegården Byvej 33, 4682 Tureby
På den ordinære generalforsamling den 14. oktober 2020 forventes det at
nedenstående helt eller delvist bliver vedtaget, men ikke med det af vedtægternes §12
nævnte 2/3 af medlemmerne repræsenteret, for at få endelig gyldighed. Derfor
indvarsler bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor de omtalte forslag
endeligt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Eventuel aflysning vil fremgå vores hjemmeside.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne:
a) Andelsselskabet Tureby – Algestrup Vandværk ændres fra et vandværk med ”solidarisk
hæftelse medlemmerne imellem til et vandværk med begrænset hæftelse, et såkaldt AMBA
selskab, hvor risikoen for det enkelte medlem begrænset til det indbetalte ”Anlægsbidrag”.
Ved godkendelse heraf vil det eksempelvis betyde ændringer i vedtægterne § 1 om ændring af
navnet til Andelsselskabet Tureby – Algestrup Vandværk AMBA , §5 ændres fra ”solidarisk
hæftelse” til” begrænset hæftelse for den enkelte medlem til ikke at overstige det indbetalte
Anlægsbidrag/Hoved og forsyningsbidrag”.
b) Det foreslås at der i disse PostNord/digitale tider at bestyrelsen kan åbne op for mere digital
kommunikation med medlemmerne i vedtægterne eksempelvis ved indkaldelse til
generalforsamlingen, elektronisk opkrævning, indberetning af forbrug og eventuelle
godkendelser medlemmet/vandværket imellem. Konkret foreslår bestyrelsen at første afsnit i
§11tilføjes følgende: ..efter ”særskilt meddelelse eksempelvis pr.mail til hvert medlem”.
c) Det foreslås at §5 tilføjes et nyt afsnit, efter afsnit 2. ” Ethvert medlem og forbrugere jfr. §7 er
ansvarlig for til enhver tid, via vandværkets hjemmeside, at holde sine stamdata som, navn,
adresse, telefon nr., mailadresse ajour.
d) Køge Kommune som tilsynsmyndighed, har bedt os foretage eksempelvis at ændre navnet
”anlægsbidrag” til ”Hoved og forsyningsbidrag” i takstbladet, hvilket betyder bestyrelsen må
foreslår der rettes ligeså i vedtægterne.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

