
Oksby & Ho Vandværk a.m.b.a. 

Generalforsamling  

Lørdag den 21. august 2021 kl. 10.00 

Vandværket 

Referat: 

Der var alene to tilmeldinger/deltagere til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent

a. Jacob Ladefoged blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning for 2020

a. Formanden aflagde beretning. Der var ingen bemærkninger til

beregningen og den blev godkendt.

3. Regnskab for 2020 – fremlæggelse / godkendelse

a. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Budget for 2022 – foreløbig takstfastsættelse / godkendelse

a. Budgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt.

5. Forslag om ændring af vedtægternes § 8 (se særskilt bilag).

Bestyrelsen ønsker, at vedtægternes § 8, 1. afsnit ændres, således at 

den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj 

måned (de gældende vedtægter foreskriver, at den ordinære 

generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned). 

Forslaget er motiveret af, at bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, 

at generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med helligdagene 

omkring påske, hvor der forventeligt er mange medlemmer i 

sommerhusene. Endvidere ønsker bestyrelsen tilføjet i § 8, at 

indkaldelse til den ordinære generalforsamling også sker ved 

udsendelse af e-mail i kombination med de øvrige 

udsendelsesmuligheder.  



Oksby & Ho Vandværk a.m.b.a. 

Ændring af vedtægtens § 8 kræver at 2/3 af de fremmødte på 

generalforsamlingen stemmer for ændringen. 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne bliver opdateret og lagt på hjemmesiden.

6. Behandling af indkomne forslag – forslag skal sendes til formanden senest

den 7. august 2021 på mailadressen: j.ladefoged.ho@gmail.com.

a. Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er Bjarne Slaikjær og Knud

Johansson (begge modtager genvalg).

a. Bjarne Slaikjær og Knud Johansson blev begge genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Mikkel Kjøgx (modtager

genvalg).

a. Mikkel Kjøgx blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt.

a. Der var ingen punkter under eventuelt.

Oksby & Ho Vandværk den 21. august 2021 

Som referent: 

Jacob Ladefoged 




