Egsmark Strand Vandværk 2019
8400 Ebeltoft.

Tlf. 7192 3527

Ekstra ordinær generalforsamling 2019
Tid:

22. maj 2019 kl. 19.00

Sted:

Ebeltoft Park Hotel

Claus Schøler, formand
Henrik Bock, næstformand
Finn Adamsen
Bjarne Sørensen
Kent Helbo
Marianne Vidkjær, forretningsfører

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Vedtægtsændringer
4. Evt.
Vedr. Vedtægtsændringer
§4 Medlemmernes rettigheder
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad, samt andelsbevis, stort kr. 3.500,00, der udstedes på
den pågældende ejendom, og tilbagebetales mod aflevering af andelsbeviset ved ejendommens endelige ophør med
vandforbrug til den til enhver tid værende lovlige ejer af ejendommen, iflg. tinglyst skøde. Jvf. § 6. Andelsbeviset følger
således ejendommen fra ejer til ejer. Andelsbeviset forrentes ikke.
Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne således: Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende
takstblad.
§5 Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægten således: For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med
den i selskabet indskudte kapital. (Anlægsbidrag)
§6 Udtræden af selskabet
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, bortset fra andelsbeviset, ligesom evt.
omkostninger afholdes af medlemmet.
Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægten således: Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets
formue.
Udkastet til de nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside: http://www.egsmarkstrandvand.dk.
Hvis du hellere vil have det i papirform, kan du bestille vedtægterne på tlf. 7192 3537 på hverdage mellem 17.00 og
19.00
—————————————————————————
Formandens beretning og referat fra generalforsamling kan ses på vores hjemmeside:
http://www.egsmarkstrandvand.dk.
Hvis du hellere vil have det i papirform, kan du bestille referatet på tlf. 7192 3537 på hverdage mellem 17.00 og 19.00
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