
Jonstrup Vandværk 
Ekstraordinær generalforsamling 24/10-20 kl. 1000 

 

 

Formand Kristian Pedersen bød velkommen og forklarede lidt om årsagen til de ekstraordinære 

generalforsamlinger. 

 

 

Der var mødt 22 stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslog Martin Boisen som blev valgt uden mod kandidat 

b. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og forsamlingen var 

således beslutningsdygtig. 

 

2. Dirigenten gennemgik vedtægtsændringen som skulle stemme om: 

a. Indskrives i § 8 i vedtægterne: 

Vedtægtsændringer 

Fremtidige ændringer af vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt 

Kommune, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. 

 

 Tilføjelse til § 6 i vedtægterne: 

Udtræden af selskabet kan kun ske ved indfrielse af medlemmets forholdsmæssige andel af 

langfristet gæld. 

 

a. Dirigenten konstaterede, at der ikke var mødt 2/3 dele af andelshaverne. Forslaget kunne 

således ikke vedtages på denne generalforsamling. 

b. Ved håndsoprækning blev der enstemmig stemt for vedtægtsændringerne. Dirigenten 

konstaterede således at forslaget kunne genfremsættes på næste generalforsamling. 

 

3. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Martin Boisen    Kristian Pedersen 

Dirigent    Formand 
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4. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslog Martin Boisen som blev valgt uden mod kandidat 

b. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og forsamlingen var 

således beslutningsdygtig. 

 

5. Dirigenten gennemgik vedtægtsændringen som skulle stemme om: 

a. Indskrives i § 8 i vedtægterne: 

Vedtægtsændringer 

Fremtidige ændringer af vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt 

Kommune, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. 

 

 Tilføjelse til § 6 i vedtægterne: 

Udtræden af selskabet kan kun ske ved indfrielse af medlemmets forholdsmæssige andel af 

langfristet gæld. 

 

c. Dirigenten konstaterede, at der ikke var mødt 2/3 dele af andelshaverne. Forslaget kunne 

således vedtages hvis 2/3 dele af de fremmødte kunne stemme for forslaget. 

d. Ved håndsoprækning var der 23 stemmer for vedtægtsændringerne. 1 undlod og stemme. 

Dirigenten konstaterede således forslaget til vedtægtsændringerne var vedtaget. 

 

6. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Formanden fortalte lidt om hvor lagt projektet med det nye vandværk var nået. 

 

 

 

Martin Boisen    Kristian Pedersen 

Dirigent    Formand 

 


