
Guderup Vandværks generalforsamling den 20. marts 2013. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Valgt blev Frede Jensen 

2. Valg af stemmetællere: Ingen valgt 

3. Bestyrelsens beretning: 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, og beretningen blev herefter godkendt 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet viser et overskud på 454.515 kr. og en 

balance på 7.121.488 kr. Egenkapitalen udgør 6.044.284 kr. Regnskabet godkendt. 

 

5. Forslag om omdannelse af Guderup Vandværk I/S til a.m.b.a. med virkning fra 01. januar 2013 og 

om at Guderup Vandværk I/S opløses. Dirigenten oplyste om baggrunden for omdannelsen af 

Guderup Vandværk til a.m.b.a. Efter vedtagelsen af Vandsektorloven er det kun selskabet, der 

bliver skattepligtig og ikke hvert enkelt medlem. Herudover ændres hæftelsen fra solidarisk 

hæftelse til at selskabet hæfter for vandværkets gæld. I vedtægterne foreslås antallet af 

bestyrelsesmedlemmer udvidet til 9 medlemmer på grund af fusionen med Stevning Vandværk. 

Ved omdannelsen overdrages vandværkets aktiver og passiver til a.m.b.a.èt. Beslutningen om 

nedlæggelse af Guderup Vandværk I/S vedtages efter reglerne i vedtægternes § 9 stk. 4. 

 

Bestyrelsens forslag om  1) at omdanne Guderup Vandværk I/S til et a.m.b.a. med de foreslåede 

vedtægter og med en åbningsbalance svarende til Guderup Vandværks status pr. 31.12.2012 + 

værdien af ledningsnettet for Guderup og Stevning Vandværker (2 at opløse Guderup Vandværk 

I/S, blev besluttet idet 17 stemte for forslaget, mens 0 stemte imod og 0 undlod at stemme. 

Forslaget opnåede hermed den fornødne majoritet på mindst 2/3, og bestyrelsen indkalder til en 

ny generalforsamling jf. vedtægternes § 9 stk. 4. 

 

6. Budgettet for 2013 med et overskud på 361.000 kr. blev godkendt. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

 Valgt blev: 

Finn Pedersen  valgt for 3 år 

Hans Jørgen Jørgensen valgt for 3 år 

Sven-Erik Vad  valgt for 2 år 

Torben Tang  valgt for 1 år 

Jes E Matthiesen  valgt for 1 år 

Viggo Hansen  valgt for 2 år 

Bent J Pedersen  valgt for 1 år 

Helge Mathiesen  valgt for 3 år 

Daniel Hellesø  valgt for 2 år 

 



De valgte medlemmer bemyndiges til på det første bestyrelsesmøde ved aftale, eller ved 

lodtrækning i det omfang. Der ikke kan opnås enighed, at beslutte hvem der skal anses for valgt for 

henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år under skyldig hensyntagen til den i vedtægternes § 10 stk. 2 tilsigtede 

geografiske fordeling. 

 

8. Valg af suppleant til bestyrtelsen: Valgt blev Ulf Nørulf 

9. Valg af 2 revisorer: Valgt blev Peter Christiansen og Jørn Maron 

10. Valg af 1 revisorsuppleant: Valgt blev Henrik Jørgensen 

11. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget 

12. Eventuelt: Der blev opfordret til at kæmpe mod statens indblanding, og bestyrelsen blev opfordret 

til at informationen på hjemmesiden forbedres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


