
 

 
 
 
 
 
Den nuværende bestyrelse består af: 
 

Formand:   Peter Bo Christiansen, Hvedemarken 113 

Næstformand: Arne E. Bentsen, Sejrsvej 68 

Kasserer & sekretær: Gunnar Jepsen, Højmark 11 

Best.medlem: Walter Brüning, Nederbyvej 83 b 

Best.medlem: Henrik Kragh, Nederbyvej 25 A 

Suppleant: Anders B. Moseholt, Stenvej 7 

Suppleant: Peter Schnuchel, Dalsgaardvej 5 

 
 

Til alle ejere af Rinkenæs Vandværk. 
 

 

 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling  

på Rinkenæshus 

 

Torsdag den 8. marts 2018 

Klokken 18.00: spisning for tilmeldte 

Menu: Stegt flæsk, kartofler og persillesovs 

Klokken 19.30: Ordinær generalforsamling. 

 



Rinkenæs Vandværk har eksisteret siden 1934. 
Det er et andelsselskab, hvor andelshaverne er de enkelte 
grundejere i Vandværkets forsyningsområde. 
Hvert år vælges 2 + 3 medlemmer af bestyrelsen. Det er be-
styrelsen der beslutter linjerne for det praktiske og admini-
strative arbejde. 
 
Af forskellige årsager bryder vi i år med traditionen og invi-
terer tilmeldte andelshavere til spisning klokken 18.00. En 
lille ”charmeoffensiv” for at udbrede kendskabet til besty-
relsens arbejde i erkendelse af, at bestyrelsesmedlemmer-
nes gennemsnitsalder er så høj, at udskiftninger trænger sig 
på. Helst trinvis, så det hidtil homogene samarbejde kan 
fortsætte.  
Uden yngre kræfter i bestyrelsen, må vi kapitulere og skrot-
te alle tanker om at opføre et moderne Vandværk. 
 
Du kan tilmelde dig således til generalforsamlingen: 
 
Skriv: ”Jeg tilmelder mig til Vandværksgeneralforsamling”                       
 Angiv navn og adresse. 
 Læg det i postkassen hos:  
 Peter Bo Christiansen, Hvedemarken 113  
 eller: 
Mail: ”Tilmelding til generalforsamling” til peter.bo@live.dk 
og angiv navn og adresse. 

 
Tilmeldingen skal være fremsendt senest: Torsdag den 1. marts 

 
 
Selve generalforsamlingen afholdes med flg. dagsorden: 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år fremlægges. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
    Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne: 
 Henrik Kragh 
 Arne Bentsen  
 Walter Brüning 
 og suppleant Peter Schnuchel 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 På valg er: 
 Jes Midtgaard 
8. Eventuelt. 
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