Hovedpunkter i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
For at skabe det bedst mulige grundlag for at medlemmerne vurdering og stillingtagen til bestyrelsens forslag til nye vedtægter, er det opstillet i 3 kolonner
1) Bestyrelsens forslag.
2) Danske vandværkers standardvedtægter.
3) De nuværende vedtægter.
Ud over rent sproglige ændringer er de væsentligste ændringer i forhold til de nuværende vedtægter som følger:
§ 2 stk. 2. Det skal stå i vedtægterne, at vi må videregive målertal til KLAR forsyning, da forbrugerne ellers selv skal aflæse måleren og sende det til beregning
af vandafledningsafgiften.
§ 3 Her vil bestyrelsen give forbrugere i ejerlejligheder/andelsboliger stemmeret i stedet for den tinglyste ejerforening.
§ 5 stk. 4 Her vil bestyrelsen sætte en begrænsning på hvor store lån selskabet kan optage uden en særlig godkendelse af generalforsamlingen.
§ 7 Bestyrelsen finder den nuværende § for overflødig og ønsker derfor en helt ny der tydeliggør vores behandling af medlemsoplysninger.
§ 8 stk. 3. Bestyrelsen ændrer varsel af generalforsamlinger fra 8 til 14 dage.
§ 8 stk.4 På indkaldelse til generalforsamling skal det fremgå om de enkelte bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.
§ 8 stk. 6 Der kan vælges max 3 suppleanter til bestyrelsen.
§ 8 stk. 10 På grund af den aktuelle situation med forsamlingsforbud mv ønsker bestyrelsen en ”kattelem” for at sikre at evt. nødvendige ændringer i afholdelse
af generalforsamling kan ske med hjemmel i vedtægterne. Bemærk, at Vandværksforeningen har i okt. 2020 indført følgende i standardvedtægterne §8:
Valgfrit:
Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.
Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen.
Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital
generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det
anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om,
hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre
muligheden for hemmelig afstemning.

§ 9 stk. 8 Bestyrelsen ønsker at vedtægtsændringer kan vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor, til ikrafttrædelse efter 3 måneder.
§ 11 stk. 3 Bestyrelsen begrænser kassererens handlemuligheder under henvisning til forsikringsbestemmelser.
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