Referat fra den ekstra-ordinære generalforsamling i
I/S Åbjerg Vandværk den 15. maj 2013
Formanden orienterede indledningsvist om, at den ekstra-ordinære generalforsamling var
indkaldt af bestyrelsen på baggrund af beslutningen om ændring af vedtægterne i forbindelse
med selskabsomdannelse på den ordinære generalforsamling den 18. april 2013.
Valg af dirigent.
Forsamlingen valgte Michael Tofte som dirigent. Han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indrykket i Lokalavisen den 30. april 2013
(omdelt den 1. maj 2013), på hjemmesiden den 24. april 2013 og omdelt til alle husstande 26.
april 2013.
Afstemning om ændring af selskabsform fra I/S til Amba.
Formanden redegjorde for afstemningen – og at der skal stemmes om de vedtægter, der blev
vedtaget den 18. april 2013. I forhold til de gamle vedtægter skal ¾ af de afgivne stemmer på
2 på hinanden følgende generalforsamlinger være for forslaget før det kan vedtages.
Ved afstemningen var der 8 stemmer for forslaget, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer.
Forslaget er dermed vedtaget og pr. 1. januar 2014 vil Åbjerg Vandværk Amba overtage alle
aktiver og passiver fra I/S Åbjerg Vandværk, der dermed nedlægges. Bestyrelsen arbejder nu
videre med at få alle detaljer på plads.
Eventuelt
Formanden fortalte om, at vi pt. er i gang med at udskifte vandmålere og at det ser ud til, at
der i år er ganske mange problemer – opfordringen er derfor til alle medlemmer, at bruge de 2
haner på hver side af vandmåleren 1-2 gange årligt – så sparer man både sig selv, men også
vandværket for store omkostninger – og måske vand i kælderen.
Formanden orienterede om vest-boringen og at der i forhold til sidste generalforsamling
allerede er fundet flere problemer – vi vil forsøge, at lade arbejdet begynde så hurtigt som
muligt, under hensyntagen til forsyningssikkerheden.
Herefter blev Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Referent: Michael Tofte

