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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Værum Forsamlingshus d.14.december 2020 kl. 19:00 

Trods Coronavirus og regeringens forsamlingsforbud, har vi i bestyrelsen 

besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kommer til 

at foregå efter anbefalinger fra foreningen Danske Vandværker og 

selvfølgelig efter regeringens regler. 

Det betyder, at der maksimalt må være 65 personer fysisk til stede til 

generalforsamlingen i Værum Forsamlingshus. 

Vi forventer at der kun er en der fremmøder pr. andelshaver. 

Du skal derfor tilmelde dig til fremmøde på følgende måde: 

Mail: formand@vbv-amba.dk     (skriv navn & adresse) eller 

Telefon eller sms: Jørn  4010 4786  -   Niels  9955 6638 

Der skal benyttes mundbind efter forskrifterne, man skal undgå at bevæge 

sig rundt i lokalet. Vi sørger for sprit -til hænderne. 

Der vil blive uddelt en forfriskning ved indgangen.  

På grund af restriktionerne har Du derfor mulighed for at afgive din stemme 

ved en fuldmagt (se bagsiden), som skal indleveres til bestyrelsen. 

Hvert medlem har 1 stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme , 

jf. § 8 i vandværkets vedtægter. 

Dette kan ske ved at udfylde og returnere blanketten til mail: 

formand@vbv-amba.dk eller postkassen hos: 

Jørn Nørgårdsvej 46 

Torben Nørgårdsvej 11 

Niels Værum Fælledvej 4 

Steffen Gl. Landevej 17 

Bjarne Værum Fællevej 24 

Afgivne fuldmagter skal være modtaget af bestyrelsen senest den 10. 

december 2020 

Har du bemærkninger til indkaldelsen, bedes du rette dem til bestyrelsen på 

mail: formand@vbv-amba.dk senest den 6. december 2020. 
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Fuldmagt / Stemmeseddel 

Punkter på dagsordenen (Se forslagene på 

vandværkets hjemmeside vbv@vbv-

amba.dk) 

FOR IMOD 
Bestyrelsens 

anbefalinger 

1. Valg af dirigent    

2. Bestyrelsens beretning    

3. Fremlæggelse budget for nyt 

vandværk 

  
FOR 

4. Behandling af indkomne forslag    

5. Budget til godkendelse   FOR 

6. Godkendelse af prisblad 2021   FOR 

Såfremt blanketten alene er dateret og underskrevet, betragtes blanketten 

som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse 

med bestyrelsens anbefalinger ovenfor. 

Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Larsen som dirigent. 

Hvert medlem har 1 stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme , 

jf. § 8 i vandværkets vedtægter. 

Dato: ____________ 

Underskrift: ___________________________________________ 

Fulde navn på tinglyst adkomsthaver:  

___________________________________________ 

(med blokbogstaver) 

Adresse hvor ejendommen er beliggende:  

___________________________________________ 
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