
Side 1 
 

 

År 2020, tirsdag den 25. august kl. 19.oo afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nørre Alslev 

Vandværk a.m.b.a. i Solparkens Fælleshus, Solparken 2, Nørre Alslev, med følgende annoncerede 

dagsorden:  

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a. 

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19.00 
”Solparkens Fælleshus”  

Solparken 2, 4840 Nørre Alslev 
 

I h.t. vedtægternes §9 indkaldes herved til ekstraordinær 
generalforsamling til endelig behandling af det på den ordinære 

generalforsamling den 30/6-2020 vedtagne forslag, 
 jfr. dagsordenens pkt. 2 nedenfor. 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens 

økonomiske regulering m.v. pr. 1. jan. 2021, jfr. udsendt 
materiale *) 

3. Eventuelt 
 

*) Materialet er udsendt den 2. marts 2020 til alle andelshavere. 

Materialet kan også ses på vandværkets hjemmeside 

www.navand.dk, eller et nyt eksemplar af materialet kan 

rekvireres ved henvendelse til vandværkets kontor. 
 

Bestyrelsen 

 

Referat 

 

Der var mødt 11 stemmeberettigede andelshavere til generalforsamlingen. 

 

Der foretoges herefter følgende:  

Ad 1:  Formanden bød velkommen til de fremmødte.  

  Herefter blev Flemming Høegh foreslået som dirigent. Der var ingen andre forslag – så 

Flemming Høegh blev valgt som dirigent, og formanden overdrog herefter ledelsen af den 

ekstraordinære generalforsamlings videre forløb til dirigenten. 

 



Side 2 
 

 

 

 Dirigenten takkede for valget -  og fremlagde annonceringen af generalforsamlingen i 

 ugeavisen. Der var ingen indvendinger imod indkaldelsen. Dirigenten kunne konstaterede at 

 generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i h.t. vedtægterne, og beslutningsdygtig, 

 Dagsordenens punkter blev gennemgået 

Ad 2:  Dirigenten gav ordet til formanden for præsentation og gennemgang af bestyrelsens 

forslag. 

 Formanden redegjorde for årsagen til den ekstraordinære generalforsamling, idet 

forslaget skal behandles efter vedtægternes §9 som om det var en vedtægtsændring. 

 Vandværket har været omfattet af vandsektorloven siden 2010 og med baggrund i det til 

andelshaverne udsendte materiale - Energistyrelsens orientering til forbrugerne og 

konsekvenserne af eventuel udtræden af eller fortsat være i vandsektorloven, blev 

orienteringen og konsekvenserne gennemgået. Endvidere blev materialets nøgletal kort 

omtalt. Reglerne og fristen for udtræden allerede med virkning fra 1. jan. 2021 blev 

omtalt, herunder at der var en ny udsat endelig frist til 1. september 2020, grundet 

Corona-krisen, til at indsende endelig dokumentation til Forsyningssekretariatet.. 

 Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var nogen spørgsmål eller forhold til 

yderligere uddybning. Det var der ikke. 

 Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Der var 11 stemmer for forslaget og det 

var derfor vedtaget.  

Ad 3. Dirigenten forespurgte om der var forhold til uformel drøftelse eller kommentarer i 

 øvrigt under dette punkt.  

.  Der ikke var yderligere spørgsmål eller emner til debat, og da dagsordenens punkter 

dermed var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet – og gav ordet til formanden for afsluttende 

bemærkninger. 

 Formanden takkede herefter dirigenten for at have ført generalforsamlingen sikkert 

gennem dagsordenens punkter. 

 Herefter var bestyrelsen vært ved smørrebrød og øl/vand og kaffe til de fremmødte. 

 

 

 

Flemming Heintz   Flemming Høgh 

Referent     dirigent 

 

 

 


