
RISE VANDVÆRK a.m.b.a. 
 

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 26. marts 2023 kl. 10.00 

 

På Rise Bryggeri, vandværksvej 5, St. Rise 
 

DAGSORDEN 
 

Pkt.   1. Valg af dirigent. 

Pkt.   2. Valg af stemmetællere. 

Pkt.   3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Pkt.   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 

Pkt.   5. Godkendelse af budget for indeværende år. 

Pkt.   6. Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen, 2. behandling af ændring af vedtægters § 8 vedr. indkaldelse til 

generalforsamling: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel 

ved offentliggørelse på hjemmeside og ved supplement af annoncering i lokal avis og/eller ved evt. 

udsendelse af email eller anden elektronisk besked til medlemmerne, med angivelse af dagsorden. 

Forslag fra bestyrelsen, 1. behandling af ændring af vedtægters § 9 stemmeret og 

afstemninger: 

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun 

repræsentere yderligere ét medlem ved fuldmagt. 

Et medlem kan tillige give fuldmagt til et ikke-medlem ved skriftlig fuldmagt. Et ikke-medlem kan kun 

repræsentere ét medlem. 

Antallet af fuldmagtsgivers tilsluttede ejendomme i forsyningsområdet afgør antallet af stemmer som 

fuldmægtigen stemmer med. 

Pkt.   7. Valg af bestyrelse. 

 På valg er: Kurt Jensen og Ulrik Petersen. 

Pkt.   8. Valg af suppleanter. 

 På valg er: 1. suppleant Vibeke Lykke Friis; 2. suppleant Niels Chr. Clausen 

Pkt.   9. Valg af revisorer. 

På valg er: Inger-Marie Albertsen og Anne Mette N. Pedersen. 

Pkt. 10. Eventuelt. 

 

 

Eventuelle forslag fra andelshavere skal indgives skriftligt til formanden eller på vandværkets mailboks: 

post@risevand.dk senest 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Årsrapport udleveres ved at kontakte: post@risevand.dk 

 

Efter generalforsamlingen bliver der serveret mad, hvorfor tilmelding er nødvendig.  

Det skal ske senest den 22. marts på mail: post@risevand.dk eller tlf. 30 73 80 86. 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Ulrik Petersen 

Lille Risevej 2b, 5970 Ærøskøbing 
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