
 

Referatark 
 

Referat af den stiftende generalforsamling den 17. maj 2011 for medlemmer af grundvandssamarbejdet. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Leif Nygaard, Kostræde Ny vandværk, blev valgt til dirigent 
 2 andre personer blev valgt til stemmetællere (fik desværre ikke fat i navnene) 
 
2. Forslag til ændringer af vedtægter 

Der var forslag om ændringer til § 4, § 6, § 7, § 8, § 11, § 16 er ved en fejl tom, findes ikke, § 
17 ændres til § 16, § 18 ændres til § 17.  
Udover ovennævnte rettelser er der rettelser til § 15 og § 16 som skal forelægge til næste 
generalforsamling: 
§ 15 Opløsning af samarbejdet – her skal vi have taget endelig stilling til emnet underskud/tab 
ved opløsning af selskabet. 
§ 16 Tvister – regler for behandling af sag gennem Dansk Forligsnævn, her skal vi have 
undersøgt om det er det rigtige forligsnævn vi har anført. 
 

3. Forslag til ændringer af handleplan (og budget) for 2011-2012 
 Ingen forslag 
 
4. Beslutning af vedtægter 

Vedtægterne blev godkendt med de foreslåede ændringer, som beskrevet under punkt 2 i 
referatet. Den justerede vedtægt er vedlagt referatet. 

 
5. Godkendelse af handleplan og budget for 2011- 2012  
 Godkendt. Handleplan og budget 2011-2012 er vedlagt referatet. 
 
6. Valg til bestyrelse 

Forslag om, at de medlemmer der er med i opstartsgruppen vælges til den nye bestyrelse. 
 Forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne dækker geografisk bredt i kommunen. 
 Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 
 Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk 
 Boye Jensen, Sandvig vandværk 
 Leif Nygaard, Kostræde Ny vandværk 
 Renny Madsen, Klintholm Havn Vandværk 
 

Ifølge vedtægterne har Vordingborg Forsyning en plads som pt. varetages af Kristian Schou, 
Vandchef. Det er frit for Vordingborg Forsyning, hvem i selskabet der repræsenterer dem i 
bestyrelsen for grundvandssamarbejdet. 

 
 Suppleanter 1. suppleant Finn Jensen, Langebæk Vandværk 
  2. Suppleant Poul Erik Rønje, Køng Vandværk 

Der var et ønske fra suppleanterne, at de ønskede at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen 
er positiv overfor dette ønske. 

  
 Revisorer Henrik Sander, Snertinge Vandværk 
  Hans Erik Johansen, Allerslev Ammendrup Vandværk 
 
7. Evt. Ingen bemærkninger. 
 
 
Referent 
Jane M. Andersen, Vordingborg Kommune, den 31. maj 2011 


