Lejre Vandråd

Indkaldelse til
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ændring af vedtægternes § 4 og §5
Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby
onsdag den 22. november 2017 kl. 18:30 – 19.00
Ved sidste ordinære repræsentantskabsmøde viste det sig at være svært at finde
bestyrelsesmedlemmer blandt de fremmødte vandværker. Bestyrelsen foreslår
derfor, at §4 og § 5 i vedtægterne ændres, som det fremgår af nedenstående.
Gældende tekst (§4 og §5):
§4
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Vandrådets højeste myndighed i alle dets anliggende.
Repræsentantskabet består af 1 repræsentant fra hvert af de tilmeldte vandværker.
Vandværkerne kan hver især deltage med op til 2 bisiddere i repræsentantskabets
møder uden stemmeret. Navne på repræsentant og bisidder skal fremgå af
bestyrelsesreferat fra de enkelte vandværker.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i april måned. Mødet indkaldes af
bestyrelsen ved mail eller brev til formændene for de tilsluttede vandværker med
mindst to ugers varsel og vedlægges dagsorden.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Eventuelle forslag til behandling skal tilsendes formanden skriftligt senest den 15.
marts.
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Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne fremsætter skriftlig forlangende
herom til formanden, ledsaget af forslag til dagsorden.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af den skriftlige begæring og indkaldes af bestyrelsen på samme måde
som til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Der føres protokol over forhandlinger på repræsentantskabsmøderne, der
underskrives af dirigenten.
§5
Afstemninger
Hver repræsentant i repræsentantskabet har 1 stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant, men ingen
repræsentant kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer.
Møderne ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivning jf. vedtægterne. Alle spørgsmål afgøres ved
simpel stemmeflerhed.
På ordinære såvel som ekstraordinære repræsentantskabsmøder træffes afgørelser
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 det pågældende repræsentantskabsmøde. Såfremt kun den første,
men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3
af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag til ny tekst (§4 og §5):
§4
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Vandrådets højeste myndighed i alle dets anliggender.
Repræsentantskabet består af 1-2 repræsentanter fra hvert af de tilmeldte
vandværker. Repræsentanterne udpeges af vandværket.
Vandværkets øvrige bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.
Det enkelte vandværk kan bemyndige en ansat i Vandværket til at give møde i
Vandrådet, med samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i april måned. Mødet indkaldes af
bestyrelsen ved mail eller brev til formændene/kontaktpersonerne for de tilsluttede
vandværker med mindst to ugers varsel og vedlægges dagsorden.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Eventuelle forslag til behandling skal tilsendes formanden skriftligt senest den 15.
marts.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne fremsætter skriftlig forlangende
herom til formanden, ledsaget af forslag til dagsorden.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af den skriftlige begæring og indkaldes af bestyrelsen på samme måde
som til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Der føres protokol over forhandlinger på repræsentantskabsmøderne, der
underskrives af dirigenten.
§5
Afstemninger
Hver repræsentant i repræsentantskabet har 1 stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant, men ingen
repræsentant kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer.
Møderne ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivning jf. vedtægterne. Alle spørgsmål afgøres ved
simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i Vandrådets vedtægter eller dets
opløsning kræves dog, mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

På bestyrelsens vegne
Søren Toft Nielsen
Formand for Lejre Vandråd
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