
Generalforsamling tirsdag den 7. juli  2020 kl. 19,30 i Klubhuset, Sdr. Harritslev, Åstrupvej 574, 

9800 Hjørring. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 Til dirigenten: 

Pkt. 2. a)  Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet med mindst 8 dages varsel. Af

 hensyn til beslutning om udtræden af Vandsektorloven dog 14 dage.  

b)  Konstaterer at materialet til forbrugerne der beskriver situationen ved udtræden af 

Vandsektorloven er udsendt. (Dokumenteres af Rådgivningscenter Nord). 

Pkt. 3. Udpege protokolfører. 

Pkt. 4. Beretning ved bestyrelsen. 

Pkt. 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Pkt. 6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.  

Pkt. 7. Valg til bestyrelse: 
 Stemmeberettigede: 

 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet 

 Ingen medlemmer har mere end én stemme 

 Et medlem kan dog udover egen stemme afgive én stemme ved fuldmagt. 
 
1. Valg af 2 stemmetællere. 
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
3. Der skal vælges 2 til bestyrelsen. Der bringes mindst 2 personer i forslag. Er der kun 

foreslået 2 personer er disse valgt. Der kan foretages genvalg af afgåede 
bestyrelsesmedlemmer. 

4. På valg er Verner Nielsen og Erik Jensen. Verner Nielsen ønsker ikke genvalg 
 

Der afholdes skriftlig valgt såfremt: 
1. Der er foreslået mere end 2 personer 
2. Hvis blot en af de stemmeberettigede forlanger det 

 
Valg af 2 suppleanter – dog kun hvis vedtaget på denne generalforsamling (pkt. 8 under 
forslag). 
Henrik Hansen er på valg. 
 

Pkt. 8. Indkomne forslag: 
1. 2. behandling af forslag om valg af 2 suppleanter, der får møderet til bestyrelsesmøder. 
2. Bestyrelsens anbefaling til generalforsamlingen om udtræden af Vandsektorlovens 

økonomiske regulering og dermed skattepligt. 
3. Vedtægtens § 3 (medlemmer): 



”Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er 
bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabets 
bestyrelse. 
Ved fraflytning af ejendommen, udtræder fuldmagtshaver automatisk af bestyrelsen. 
Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan til enhver tid tilbagekalde en 
fuldmagt”. 
 

 
Pkt. 9. Valg af revisor. 
 Forslag til revisor: 
 
   BDO 
   v/Claus Muhlig 
   Nørrebro 15 
   9800  Hjørring 
  
 
Pkt 10. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt indkomne forslag efter pkt. 8, 

afsnit 2 og 3 ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling efter bestemmelserne i 
vedtægternes §9. 
 
   lørdag d. 25. juli kl. 9,30 

 Munkedalsvej 110   
  9800 Hjørring    
   

 
Pkt. 11. Eventuelt  
 
NB:  Af hensyn til overholdelse af standskravet efter corona der stadig er gældende, bedes man tilmelde sig 
på mail eller pr. telefon. 
 
   erikmunkedal@live.dk 
   eller 
   telefon 40938225 
  
 
Bestyrelsen 
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