Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

GAMMELSØ VANDVÆRK AMBA
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30
i Hjelm Forsamlingshus, Hjelmgade 5, 4780 Stege
DAGSORDEN:
1. Valg af referent, stemmetællere og dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Debat, godkendelse af beretning og regnskab.
5. Budget og takstblad for 2016.
6. Valg til:

Bestyrelsen:
Kenn Simonsen
Gorm Schack Grundahl
Suppleanter til bestyrelsen:
Niels Bjerregaard
Bo Øbo Nielsen

-modtager genvalg og
-modtager genvalg.

-modtager genvalg og
-modtager genvalg.

Revisor:
Bestyrelsen foreslår ReviVision, Stege.
7. Indkomne forslag
7.1. Forslag til sammenlægning af Gammelsø Vandværk AMBA med tre nabovandværker.
8. Eventuelt.

Regnskab og forslag til budget og takstblad kan ses på hjemmesiden:

www.Gammelsoe-Vandvaerk.dk
eller afhentes mellem kl. 18.00 og 20.00 i perioden 23. – 30. marts hos:
formanden Gorm Schack Grundahl, Frenderupgade 50, 4780 Stege.

Efter generalforsamlingen indbydes deltagerne til smørebrød vand/øl og
kaffe; af hensyn til indkøb til traktementet bedes tilmelding foretaget
senest tirsdag den 29. marts 2016 på tlf. 55 81 64 00 eller 42 32 39 36; eller
på mail-adressen: Gammelsoe-Vandvaerk@hotmail.dk.

På Gammelsø Vandværks hjemmeside: www.Gammelsoe-Vandvaerk.dk kan
du tilmelde din mail-adresse og/eller mobiltelefon-nr., og dermed blive orienteret
om indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger, andre tiltag samt gode råd
med relation til dit vandværk.
PS Er du frisk på at deltage i bestyrelsesarbejde i dit eget vandværk, hører vi
meget gerne fra dig. Ring på 55 81 64 00 eller 42 32 39 36 for at høre mere om
opgaverne som bestyrelsesmedlem i vandværket (de er ikke krævende, men
interessante).
Du vil få stor indsigt i et vigtigt element i din hverdag, der gerne skulle sikre dig
og de øvrige ejere af vandværket sundt og godt drikkevand.
Mød op og giv din mening til kende!!!

Med venlig hilsen
Gorm Schack Grundahl
Formand
Gammelsø Vandværk AMBA

