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Referat fra ekstraordinær generalforsamling  

i Hadrup Vandværk mandag d. 27. maj 2013  

 

Dagsorden: 

1. Velkommen ved formanden og valg af dirigent 
2. Forslag fra bestyrelsen om opløsning af andelsselskabet Hadrup 

Vandværk. Andelsselskabets aktiver og passiver i henhold til den 
godkendte årsrapport 2012 for dette selskab overtages herefter af 

Hadrup Vandværk a.m.b.a. Udkast til vedtægter for Hadrup Vandværk 
a.m.b.a. er udsendt med indkaldelsen. 

3. Evt.  

Ad. 1: Formanden bød velkommen til de 10 fremmødte forbrugere, heraf 8 
stemmeberettigede. Formanden foreslog Peter Nielsen som dirigent og Peter 

sagde ja til at påtage sig hvervet. Dirigenten startede med at konstatere, at 
den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med overholdelse af det 

vedtægtsbestemte varsel på minimum 14 dage inden afholdelse af 
generalforsamlingen. Indkaldelsen blev omdelt til alle husstande d. 12. maj 

2013.  

Peter takkede for valget. Da der skal ske afstemning af forslag til ændring af 
vedtægter jf. pkt. 2 skal der vælges 2 stemmetællere. Hanne Jensen og 

Rasmus Lund meldte sig som stemmetællere og blev enstemmigt valg. Da der 
stemmes om ændring af vedtægter har bestyrelsen besluttet, at der skal ske 

skriftlig afstemning. Der skal stemmes efter reglerne i de nuværende 
vedtægter. Se §9 Stemmeret og afstemninger. 

Herefter gav dirigenten ordet til formanden med henblik på pkt. 2. 

 

Ad. 2: Formanden henviste til indkaldelsen, hvor bestyrelsen har beskrevet 

begrundelsen for forslaget om at ændre vandværkets selskabsform fra et 
andelsselskab til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).  

Ved en ændring af selskabsformen til et andelsselskab a.m.b.a. sker der en 
ændring af følgende paragraffer i de nuværende vedtægter:  

§ 1: Selskabets navn ændres til Hadrup Vandværk a.m.b.a. 

§ 5 Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt, 1. linje ændres til: ”For 

enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i 
selskabet indskudte kapital”. 



Hadrup Vandværk 
 

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere). Hele paragraffen udgår. 

§ 9 Stemmeret og afstemninger, linje 4: Sætningen ”Købere i henhold til § 7 
har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen 

stemmeret.  

Kommentar til ændring af § 7 og § 9: Som følge af ændringen 1 § 5, hvorved 
medlemmerne alene hæfter med den i selskabet indskudte kapital, kan også 

institutioner, der ikke tidligere har kunnet være medlemmer med stemmeret, 
nu være medlemmer med stemmeret, under forudsætning af indbetalt 

tilslutningsafgift.  

Efter en kort supplerende drøftelse gik generalforsamlingen til afstemning. Der 
blev delt stemmesedler ud til alle stemmeberettigede.  

Efter optælling af de indsamlede stemmesedler og de fremsendte og 
godkendte fuldmagtserklæringer blev resultatet af afstemningen, at 18 

medlemmer stemte for bestyrelsens forslag. Ingen stemte imod. 

Hermed er forslaget vedtaget, da de 18 medlemmer udgør mere end 2/3 af de 
stemmeberettigede og alle stemte for forslaget. 

Bestyrelsen takkede for opbakningen til forslaget og vil nu gå videre i arbejdet 

med opløsning af andelsselskabet Hadrup Vandværk og etablering af Hadrup 
Vandværk a.m.b.a. Arbejdet vil tidsmæssigt blive gennemført sådan, at det 

nye selskab vil få virkning fra d. 1/1-2014. 

Ad. 3: Evt.  

Der blev fra flere fremmødte spurgt interesseret ind til de tidligere oplysninger 
om et produkt til at forhindre at kalk i vandet sætter sig som hårde 

belægninger rundt omkring.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med muligheden og er i kontakt med firmaet.  

Dirigenten afrundede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for 

deltagelsen. 

5. maj 2013 

 

Referent: Anne-Marie Mathiasen                      Formand: Henning Mathiasen 

 

Dirigent: Peter Nielsen 

 

 
 


