
Referat af Ordinær Generalforsamling I Gøderup Vandværk I/S  

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 18:00 GW BYG, Gøderupvej 46 

Der var 17 stemmeberettigede tilstede 

Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og referent Knud Larsen blev valgt som dirigent. Simon Christensen blev valgt som 

referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

 

a. Gøderupvandværk: Vi har haft et år uden vandbrud og med stabil produktion og levering af 

vand.  

b. Nyt udpumpningssystem, Vi har I år gennemført omfattende renovering på værket med 

nye pumper, ny styring og overvågning af værk pg produktion  

c. Vandkvalitet: Vi har gennemført renoveringer af skyllesystem for at forbedre iltningen i 

filteret. Generelt har målingerne fra Eurofins ligget over gældende grænseværdier. 

d. Nyt filter: Vi kan konstatere at vi i det kommende år kommer til at gennemføre renovering 

af det gamle filter. 

e. Ledningsnettet: Vi har ikke haft ledningsbrud, men vi har fokus på udvalgte vandledninger 

med henblik på renovering. Det drejer sig eksempelvis om højvangsvej og mosevej. 

f. Digitalisering: Det bliver et krav at have målfaste digitaliserede kort over forsyningsnettet,  

hvorfor vi igangsætter en opmåling. 

g. Selskabsform: Vi vil komme til at diskutere ændring af selskabsformen for værket. Det er en 

proces vi har været igeng med gennem en længere periode.  Se nedenstående forslag 

punkt 7. 

h. Gøderupsvenner: Der har igennem året været afholdt gode arrangementer i regi af 

Gøderups Venner. Vi støtter aktiviteterne med et mindre beløb fra Vandværkets side. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

Regnskab forefindes på www.goederupvand.dk 

Carsten fremlagde det reviderede regnskab som blev enstemmigt vedtaget 

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse  

Budget forefindes på www.goederupvand.dk 

Carsten fremlagde budget 2017 som blev enstemmigt vedtaget 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 

Formand: 

Simon Christensen, genopstiller. 

 

http://www.goederupvand.dk/
http://www.goederupvand.dk/


Suppleanter: 

Knud Larsen, genopstiller  

Finn Nielsen, genopstiller 

 

Medlemmerne blev valgt enstemmigt 

 

Revisor: 

Thomas Fabricius, genopstiller. 

Peter Gross, genopstiller. 

Revisorerne blev valgt enstemmigt 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har stillet forslag om selskabsændring fra I/S til A.m.b.a  

Vi er i løbet af de seneste år blevet opmærksomme på at det ikke er hensigtsmæssigt at være 

etableret som et interessentskab og stiller derfor forslag om at overgå til et A.m.b.a (Andelsselskab 

med begrænset ansvar). Danske Vandværker anbefaler, at vandværker, der i dag er 

interessentskaber ændrer selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a. 

Argumentation For vandværket er der ingen praktisk forskel på om, det er et interessentskab, 

andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). For kreditorer er der i praksis 

heller ingen forskel. Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentskab 

hæfter direkte, mens de i et a.m.b.a. ikke hæfter udover hvad forbrugerne har indskudt i 

vandværket. Direkte hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af en 

enkelt interessent, der har penge, og vedkommende må derefter selv inddrive sit tilgodehavende 

hos de øvrige interessenter. Tinglysning af fast ejendom Når et vandværk ændrer sin selskabsform 

og samtidig er ejer af fast ejendom, er det vigtigt, at man også ændrer adkomsten i tingbogen, 

således at skødet eller andet er registreret til den rette ejer – nemlig det nye A.m.b.a.-selskab, som 

vandværket opretter og overflytter sine aktiver til. Proces Forslag til vedtægtsændringer kan kun 

vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer 

for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 

generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de 

afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

 

Punktet kunne ikke behandles da der ikke var 2/3 stemmeberettigede tilstede. Bestyrelsen 

indkalder hermed til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

7. Eventuelt.  

Der er et initiativ om at etablere en forening der kan varetage interesser, aktiviteter og events i 

Gøderup. Der vil blive indkaldt til et stiftende møde, interesserede anmodes om at stille op. 

 


