Lovændringsforslag
Eksisterende tekst

Forslag til ny tekst

1.2. Selskabet har hjemsted i Hundested
Kommune.

1.2. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune.

4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive
forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det
af Hundested Kommune fastsatte regulativ.

4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive
forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det
af Halsnæs Kommune fastsatte regulativ.

8.3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel
ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14
dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert
enkelt medlem. Ved indkaldelse gennem
annoncering i lokal avis skal der ske angivelse af
dagsorden.

8.3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel
ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen sker via annonce i
lokalavis og på selskabets hjemmeside, eller andre
relevante elektroniske medier hvor der er gratis
adgang for alle.

8.4. Forslag skal for at kunne behandles på
ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens
formand senest en måned efter regnskabsårets
udløb.
8.5. Typiske dagsordenspunkter på den ordinære
generalforsamling vil være…
8.7. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til
bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
9.1. Hvert medlem har én stemme.
9.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig
fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere én stemme ved
skriftlig fuldmagt.

9.6. Forslag til vedtægtsændringer kan kun
vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede
er til stede, og når mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer for.

10.1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes
til ”7-9”, og årligt afgår de medlemmer, der har
siddet i bestyrelsen i 3 år.
10.2 Overgangsordning: Ved
generalforsamlingerne frem til 2009

8.4. Forslag skal for at kunne behandles på
ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens
formand senest ved udgangen af februar forud for
generalforsamlingen.
8.5. Dagsordenspunkter på den ordinære
generalforsamling vil som minimum være…
8.7. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes, når mindst 100 af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til
bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

9.1. Hvert medlem har én stemme, uanset om
vedkommende ejer flere ejendomme. Ejendomme
med flere tinglyste ejere har kun en stemme.
9.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig
fuldmagt. Fuldmagter kan kun afgives til andre
andelshavere eller til bestyrelsen. Et medlem kan
dog udover egen stemme kun afgive yderligere én
stemme ved skriftlig fuldmagt. Denne begrænsning
gælder dog ikke ved fuldmagter udstedt til
bestyrelsen.
9.6. Forslag til vedtægtsændringer kan kun
vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede
er til stede, og når mindst 2/3 af afgivne stemmer
er for forslaget.
10.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer
valgt blandt medlemmerne på den ordinære
generalforsamling. Medlemmerne vælges for 3 år
ad gangen således at der afgår hhv. 2,2, og 3
hvert år.

sammensættes bestyrelsen af 9 medlemmer,
hvoraf de 3 skal have været andelshavere i det
tidligere Hundested Vandværk, 3 skal have været
andelshavere i det tidligere Torplille-Ullerup
Vandværk og 3 skal have været andelshavere i
Lynæs Vandværk, idet de første tre fra Lynæs
Vandværk udpeges af Lynæs Vandværk i
forbindelsen med sammenlægningen. I hvert af de
følgende 3 år afgår et bestyrelsesmedlem fra hvert
af de 3 oprindelige vandværker, men kan
genvælges.

10.2 Indholdet om overgangsordning udgår

10.3. Herudover er hvert år valgt 3 suppleanter,
som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne
bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede
medlems resterende valgperiode.

NY 10.2 (erstatter gl.10.3). Herudover er hvert år
valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra
bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.
Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det
afgåede medlems resterende valgperiode.

12.3. Revision af regnskaberne foretages af den
generalforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet
underskrives af revisor og bestyrelsen.

12.3. Revision af regnskaberne foretages af den
generalforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet
underskrives af revisor, bestyrelsen samt
vandforsyningschefen.

14.1. Denne vedtægt er vedtaget på Hundested
Vandforsynings ordinære generalforsamling den
24. april 2006 og igen på en Hundested
Vandforsynings ekstraordinære generalforsamling
den 29. maj 2006.

14.1 Denne vedtægt er vedtaget på selskabets
ordinære generalforsamling den (dato indsættes)
og igen på den ekstraordinære generalforsamling
den (dato indsættes).

14.2. Den træder i kraft med tilbagevirkende kraft
fra d.1-1-2006.

14.3. Denne vedtægt erstatter alle tidligere
vedtægter.

14.2 Denne vedtægt erstatter alle tidligere
vedtægter, og træder i kraft fra den dato hvor den
er endeligt godkendt af generalforsamlingen.

