
 Vedtægtsændringer 

 

Tidligere version: 

Generalforsamling 
 
§ 8 

 

 
      Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 

 

Nyt forslag: 

§ 8 Generalforsamling 

   Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:  

• Valg af dirigent 

• Bestyrelsens beretning 

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

• Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

• Valg af revisor                      

• Eventuelt 

 

 



 

 

 

Tidligere version: 

Regnskab 
 
§ 12 

 
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til 
medlemmerne. 

 
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte 2 revisorer, eller en af generalforsamlingen 
eventuelt valgt, registreret eller statsautoriseret revisor. 

 
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. 

 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

 
 
 

Nyt forslag: 
 
§ 12 Regnskab 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og 

henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.  Overdækningen skal nedbringes over en 

passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg. 

Revision af regnskaberne foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor.                     

Revisoren vælges for 2 år ad gangen 

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen. 

 
 
 



 
 
  

Tidligere version: 
§ 13 

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved 

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog 

besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. 

 

 

 

Nyt forslag: 

§ 13 Opløsning 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.  

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved 

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog 

besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En 

eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet 

selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. 

  


