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Praktisk info

• Mulighed for spørgsmål
• Pressens tilstedeværelse
• Toiletter
• Referent• Referent
• Mødet bliver optaget lydmæssigt i forhold til 

referatet.
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• 1. Valg af dirigent. 
• 2. Beretning om det forløbne år. 
• 3. Det reviderede regnskab forelægges til 

godkendelse. 
• 4. Budget for det kommende år fremlægges. • 4. Budget for det kommende år fremlægges. 
• 5. Valg af medlemmer og suppleant til 

bestyrelsen. 
• 6. Valg af revisor og suppleant. 
• 7. Behandling af indkomne forslag. 
• 8. Eventuelt. 



Valg af dirigent og stemmetællere

• Bestyrelsen foreslår som dirigent:
Steen Hjelm Sørensen

• Bestyrelsen foreslår som stemmetællere:• Bestyrelsen foreslår som stemmetællere:
Joan Pihl
Kasper Solberg
Kristian Jørgensen



Formandens beretning

• Legionella
• Status på projekt Pugholm
• Renovering af vandværk
• Udskiftning af målere• Udskiftning af målere
• Tørresø Vandværk
• Fremtidigt vandsamarbejde



Forebyggelse af legionella
Kilde: Danske Vandværker



Vi mangler måleroplysninger her:

Ballemose Bamsestræde Bjørnegyden Bjørnekæret Ferievej
Flyvesandsvej Forstranden Forårsvej Frihedsvænget Fuglsangsvej 
Fælledgårdsvej Gl Jørgensø Gudrunvænget Gyngstrupvej 
Havreballevej Kroggyden Krogsbøllevej Kørupvej Lille Søstræde 
Lillebro Møllevej Norup Høje Norupvej Ny Bamsestræde Lillebro Møllevej Norup Høje Norupvej Ny Bamsestræde 
Nybovej P Hansens Gyden Præstegyden Pugholmvej Skelsbækvej 
Smøgen Soldalsvej Solskinsvej Sommervej Stenøvej Store 
Søstræde Storhøjvej Strandbyvej Strandgårdsvej Strædet Strøget 
Tofteløkkevej Tørresøvej Vellingevej Vænget Åvænget 



Regnskab 2020Regnskab 2020

















Budget 2022Budget 2022



Se excel pga. opløsningSe excel pga. opløsning
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Forbrugsprofil
Nordfyns Vandværk 2020
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Forbrugsprofil
Nordfyns Vandværk 2020
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Valg til bestyrelsen

Såfremt generalforsamlingen fremadrettet bliver
i marts måned, er der følgende på valg de 
kommende år:
Marts 2022: 5 medlemmer og 1 suppleantMarts 2022: 5 medlemmer og 1 suppleant

1 intern revisor og 1 suppleant
Marts 2023: 2 medlemmer og 1 suppleant

1 intern revisor og 1 suppleant



Valg til bestyrelsen

• Kim Skou Rasmussen genopstiller
• Steen Madsen genopstiller
• Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, 

så bestyrelsen udgøres af 7 medlemmer. så bestyrelsen udgøres af 7 medlemmer. 
• Der skal vælges en suppleant



Valg til bestyrelsen

• Ved personvalg kan der kræves hemmelig afstemning 
jf. vedtægterne §12

• Der kan stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan 
repræsentere mere end én fuldmagt jf. vedtægterne 
§12§12

• På de udleverede stemmesedler anføres maksimalt 2 
personer ud fra de foreslåede kandidater. De 
kandidater der opnår flest stemmer vil være valgt

• På de udleverede stemmesedler anføres 1 person som 
suppleant ud fra de foreslåede kandidater. Den 
kandidat der opnår flest stemmer vil være valgt



Valg af revisor og suppleant

• Der skal vælges en intern revisor og en intern 
revisor suppleant

• På de udleverede stemmesedler anføres 1 
person som intern revisor og 1 person som person som intern revisor og 1 person som 
intern revisor suppleant ud fra de foreslåede 
kandidater. De kandidater der opnår flest 
stemmer vil være valgt



Behandling af indkomne forslag

• Forslag til vedtægtsændringer kræver jf. § 12:
Mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden 
skal mindst 2/3 af medlemmerne være 
repræsenteret på den pågældende 
generalforsamling. Såfremt kun den første, men generalforsamling. Såfremt kun den første, men 
ikke den anden af disse to forudsætninger er 
opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en 
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken 
forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer, uanset antallet af fremmødte 
medlemmer.

• Øvrige forslag kræver blot simpelt flertal



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse

• § 1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 15. april 1969, er et 
andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn 
er Nordfyns Vandværk. Selskabet har hjemsted i 
Nordfyns Kommune.



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse 
(fortsat)

• § 2 Formål• § 2 Formål

Selskabets …. varetage medlemmernes fælles 
interesser i alle vandforsyningsforhold- og deraf 
afledte spørgsmål.



Behandling af indkomne forslag
• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse (fortsat)

• § 3 Medlemmer

Selskabets … medlem af selskabet.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af 
selskabet.

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 selskabet og i selskabets bestyrelse. 

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.  

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse 
(fortsat)

• § 4 Medlemmernes rettigheder• § 4 Medlemmernes rettigheder
Her er blot slettet, at materiale udleveres, da 
dette er tilgængeligt på vandværkets 
hjemmeside



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse (fortsat)

• § 5 Medlemmernes forpligtelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for 
lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle 
øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne med den 
indskudte kapital. Det vil sige tilslutningsbidraget, der 
er betalt for den enkelte ejendom. 

Ellers er teksten blot tilrettet, så den er kønsneutral. 
Det vil sige, at han er rettet til medlemmet



Behandling af indkomne forslag
• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse (fortsat)
• § 11 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, første gang i marts 2022

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages 
varsel på selskabets hjemmeside og i et lokalt medie, som indeholder information fra Nordfyns 
Kommune. Der er pt. tale om Ugeavisen Nordfyn.

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres herefter på vandværkets hjemmeside

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen. (udgår jf. ovenstående formulering

3. Det reviderede regnskab for kalenderåret før generalforsamlingen forelægges til godkendelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. 
Ekstraordinær generalforsamling kan også finde sted, når mindst 25 % af medlemmerne til 
bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af 
begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse (fortsat)
• § 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt blandt 
medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på 
den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 5 
medlemmer, i lige år 5 og i ulige år 2. Genvalg kan finde 
den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 5 
medlemmer, i lige år 5 og i ulige år 2. Genvalg kan finde 
sted.

Hvert år vælges 1 suppleant. 

Anlægsvirksomhed, der væsentligt (+500.000 kr.) 
overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af 
generalforsamlingen.



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen til endelig godkendelse 
(fortsat)

• § 14 Tegningsret
Bestyrelsen kan meddele prokura.Bestyrelsen kan meddele prokura.



Behandling af indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen (nyt)
• § 12 Stemmeret og afstemninger

I afsnit 3 indføjes:
Såfremt …., kan bestyrelsen indvarsle en Såfremt …., kan bestyrelsen indvarsle en 
ekstraordinær generalforsamling eller afvente 
næste ordinære generalforsamling, …… 



Eventuelt



Tak for i aften

• Referat vil blive offentliggjort på hjemmesiden
• Tak til referent, stemmetællere, dirigent og 

indskrivere


