Tylstrup, 16. juni 2016
GENERALFORSAMLING TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 16. JUNI 2016 PÅ TYLSTRUP KRO
Dagsorden iht. indkaldelse.
Velkomst ved formanden med oplysning om at der indkaldes til en ekstra ekstraordinær
generalforsamling. Denne generalforsamling følger således gældende vedtægterne (Tylstrup
Vandværk I/S),
Præsentation af de ændringer som er foretaget og som betyder, at der indkaldes til den ekstra
generalforsamling. Vedtægternes § 5, stk. 5, § 10, stk. 3 og stk. 4
Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag om dirigent advokat Aase Gahner Klemmensen blev valgt af generalforsamlingen til dirigent.
Dirigenten præsenterede at indkaldelsens rettidighed og stemmeberettigelse iht. vedtægter.
Antal stemmeberettigede ved generalforsamlingens 14 stemmer og således ej nok
stemmeberettigede i henhold til de gældende vedtægter.
For at kunne vedtages kræves det, at der ikke har været foretaget ændringer af de fremlagte
vedtægter.
Debat:
Søren Jensen: Stor forskelsbehandling i forhold til lejeres rettigheder. Endvidere anfægtelse af at
man som ejer af flere huse kun har én stemme. Endvidere fremførsel af situationen hvor lejer
overtager forpligtelserne som ej heller giver stemmeret.
Bjarne Thomsen: Vandværksforeningen tilråder at vi opretholder kravet om at lejer ingen
stemmeret har. Der skelnes i vandværksforeningen kraftigt mellem ejer og lejer.
Bjarne Karlsen – fremførte en understøttelse af vores beslutning i vandværket.
Søren Jensen: Fortsat understøttelse af dennes synspunkt. Fremførte endvidere at der er mange
som tidligere har været ejere af en ejendom synes at det er mærkeligt, at de nu som lejere i
boligselskab dermed ikke længere er medlem af Tylstrup Vandværk.
Bjarne Thomsen: Situationen omkring et eventuelt uheld i vandværket – hvem skal betale (ejere og
ikke lejere).
Preben Uldahl – hvor stort et antal ejere (624 forbrugere i værket – 523 er medlemmer).
Fremførsel af spørgsmålet om hvorfor vedtægterne ej kunne vedtages: Det kræves af formalia, idet
det skal være de samme vedtægter som blev fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Dirigenten foreslog som respons på Sørens Jensens synspunkter, at denne kunne stille forslag om at
lejere kunne være medlemmer af Tylstrup Vandværk.

Vedtægtsændring i forbindelse med selskabsændring fra I/S til A.m.b.a.
Sættes til afstemning. 13 for – 1 imod. Ingen undladt. Men der skal afholdes en ekstra ekstraordinær
generalforsamling (efter ferien).
Eventuelt.
Søren Jensen: Bestyrelsen svigter byen, idet vi ikke står sammen – i forhold til at stå sammen som
lejere og ejere.
Anders Thomsen: Spørgsmål til hvem som Søren henviser til.
Preben Uldahl – fremførsel af at man som lejer i boligforeningen har selvstændig måler og hæfter
på lige fod med ejere.
Generalforsamlingen sluttet.
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