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St. Havelse Strand Vandværk 

Ordinær generalforsamling søndag den 29. maj 2022 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022 

St. Havelse Strand Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

Søndag den 29. maj 2022 kl. 10.00 på Arresø/Ølsted skoles sportshal. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det indeværende og de kommende år.  

 4a. Overtagelsesaftalen forelægges til afstemning. 
 

Vedtægter for St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. 
§ 12. Stemmeret og afstemninger: 
Intet medlem har mere end èn stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig 
fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer. Ethvert medlem kan kræve skriftlig af 
stemning ved personvalg. 
Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har 
ingen stemmeret. 
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Dog 
kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 
af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men 
ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af 
fremmødte medlemmer. 
 

§ 16 Opløsning 
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige 
stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af 
forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan 
opløsningen dog besluttes efter de i § 12. angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer. Evt. overskud 
anvendes efter den opløsende generalforsamlings beslutning til miljøfremmende formål. 
 

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Ad. Punkt 2: Beretning ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk 

Ad. Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsesmedlem Ulla Silfverberg. 

Regnskab fra revisionsfirmaet Beierholm ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk 

Ad. Punkt 4: Budget for det indeværende og de kommende år.www.havelsevand.dk 

Ad. Punkt 4a: Overtagelsesaftalen.  

Med denne aftale er St. Havelse Strand Vandværk blevet enige med Halsnæs Vand, 

om at de skal overtage forsyningen af vores kunder. Overtagelsen af forsyningen af 

vores tilsluttede kunder sker ved en overdragelsen af samtlige aktiver og passiver  

samt rettigheder og forpligtelser. 

Vi ønsker med denne aftale dels at sikre vores kunder større forsyningssikkerhed og 

billigere drikkevandsforsyning, og dels at udnytte stordriftsfordelene i et større 

https://www.havelsevand.dk/dok/2022beretning.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2021regnskab.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2022-23budget.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/overdragelsesaftale.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/Vedt%C3%A6gter%20for%20St.%20Havelse%20Strand%20Vandv%C3%A6rk%20A.M.B.A%E2%80%A21987-06-14.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2022beretning.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2021regnskab.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2022-23budget.pdf
https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2022
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samlet selskab til at sikre et bedre økonomisk fundament til at kunne investere i 

forsyningssikkerhed og god vandkvalitet i Halsnæs Vand. 

Det betyder, at med virkning fra 1. januar 2023 overtager Halsnæs Vand samtlige St. 

Havelse Strand Vandværks aktiver og passiver i henhold til den foreliggende 

reviderede og godkendte årsrapporter for 2022 for dette selskab, hvorefter det 

opløses. 

Overtagelsen gennemføres under forudsætning af, at aftalen bliver endeligt 

godkendt ved afstemning på generalforsamlingen i overensstemmelse med vores 

vedtægter. 

Hverken St. Havelse Strand Vandværk eller Halsnæs Vand modtager vederlag i 

forbindelse med overtagelsen, og der opkræves ikke tilslutningsbidrag hos St. 

Havelse Strand Vandværk i forbindelse med overtagelsen.  

Efter overtagelsen sker afregning af kunderne efter taksterne i Halsnæs Vands 

takstblad. 

Overtagelsesaftalen excl. pos 12 bilag ligger på hjemmesiden. www.havelsevand.dk 

Ad. Punkt 5: Bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen er på valg som følger: 

Navn Valgperiode 

Helge Nielsen Formand 2 år På valg 

Ryan Dresner 2 år På valg 

Bent Andersen Næstformand 2 år 

Bjarne Jensen Kasserer 2 år 

Ulla Silfverberg 2 år 

Simon Ramtung Suppleant Vælges årligt På valg 

Ad. Punkt 6:  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Navn Valgperiode 

Ole Engblom   Revisor Vælges årligt   På valg 

Ernst Danielsen Revisor Vælges årligt På valg 

Ole Nielsen Revisorsuppleant Vælges årligt På valg 

Ad. Punkt 7: Bestyrelsens forslag. Pos 4a. overtagelsesaftalen. 

Bestyrelsen håber, at mange vil finde vej til Arresø/Ølsted Skole til vandværkets ordinære 

Generalforsamling. Vandværket byder på øl og vand. På gensyn søndag den 29. maj kl. 10.00. 

Med venlig hilsen 

St. Havelse Strand Vandværk 

På bestyrelsens vegne 

Helge Nielsen   formand for bestyrelsen. Tlf. 24636635 

https://www.havelsevand.dk/dok/overtagelsesaftale.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/overtagelsesaftale.pdf



