
Til  andelshavere i

Tureby-Alkestrup Vandværk

Der afholdes ordinær generalforsamling

Onsdag den 14. Oktober 2020 kl 19:00

i Sognegården Byvej 33,  4682 Tureby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

             3a. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

             3b. Budget, herunder forslag til afgifter/bidrag, forelægges til godkendelse.

             3c. Forslag til honorar til bestyrelsen forelægges til godkendelse.

4. 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.

          5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

                         Bes.Kassere  Poul Pedersen - modtager genvalg.

Bes.medlem  Johan Holst Nielsen - modtager genvalg.

Bes.medlem  Dennis Wied - modtager genvalg.

Følgende medlemmer er ikke på valg:

Formand Kim Dommer

Bes.medlem Jens Andersen 

Suppleant:  Jan  Sunddahl - modtager genvalg.

Suppleant:  Flemming Sørensen - modtager genvalg.

Suppleant:  Steen Gjellert Kristensen  - modtager genvalg.

         6. Valg af intern revisor.

På valg er: Ebbe Wied   

Følgende medlem er ikke på valg: Poul Erik Graae – ikke på valg.

         7. Eventuelt.

Med venlig hilsen,

 Bestyrelsen


