Åhuse Vandværk a.m.b.a.
Til:
Parcelejer/Aftager fra Åhuse Vandværk
Ejby, den 30. marts 2022

Ekstraordinær Generalforsamling for Åhuse Vandværk a.m.b.a.
Søndag, den 1. maj 2022, klokken 10:00
Ejby & Omegns Forsamlingshus, Ejbyvej 60 – Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
I henhold til seneste afholdte ordinære generalforsamling den 13/3-2022, hvor det blev besluttet at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, indkaldes herved.

Dagsorden:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Forslag:
Ændringsforslag i vandværkets vedtægter (se bilag), i henhold nugældende vedtægter, skal
vandværket indkalde til ekstraordinær generalforsamling for denne ændring i nugældende
vedtægter.
Arbejdsopgaver
Drøftelse af bestyrelsens honorars beløbsrammer – HUSK: Da det er en virksomhed, skal
disse indberettes til Skat som B-indkomst.
Valg af ny driftsbestyrelse
Køb af fremtidig boring og -grund

Vel mødt - vi serverer kaffe og te
På bestyrelsens vegne
Jack Greve Møller
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Generelle opgaver:
• Alle har en opgave samt interesse som andelshaver, at driften af vores
vandværk kører optimalt, til alles tilfredshed og forsyningssikkerhed.
• Deltage i opsummerende driftskurser.
• Deltage i bestyrelsesmøder 4 gange årligt.
• Aflæse vandmålere, hvor forbruget ikke er indberettet til tiden.
• Opdatering af hjemmesiden og mailinglister i henhold til GDPR.
• Opdatering af medlemskartotek i henhold til GDPR.
• Udsende servicemeddelelser til brugerne.
Formand:
• Står til rådighed 24/7/365 for modtagelse af driftsalarmer
• Modtage telefonopkald fra henholdsvis leverandører, håndværkere som
medlemmer, som observerer fejl og lækager, og sørge for udbedring af
fejl og lækager bliver udført.
• Tilse vandværket og -drift
• Rengøring af vandværket efter gældende forskrifter og cirkulærer
Kasserer:
• Opdatering af lister/kartotek med nye og gamle ejere i forbindelse med
ejerskifte, og videresende disse til revisionsfirmaet (Beierholm)
• Alle økonomiske forhold som; betale regninger, opgørelser ved
forbrugsaflæsning. Sørge for Beierholm sender breve ud til medlemmer
som ikke har adgang til elektronisk kommunikation (e-mail).
• Modtage telefoniske opkald 24/7/365 fra folk som spørger om dit, dut
og dat. Modtage henvendelser vedr. aflæsning af forbrug – kan være
som en seddel i postkassen eller telefonisk, hvorefter disse bliver
videresendt til Beierholm og spildevandsselskabet Fors.
• Opdatere kontakt til kommunen
• Vandanalyser
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