
Reerslev Vandværk 
Generalforsamling tors. d. 22. Okt. 2020 kl.20:00  

i Reerslev forsamlingshus. 
  

Husk tilmelding inden d. 15. Okt. 2020 

pga. Covid-19 vil der kun blive serveret øl og vand. 

Hvis vi får tilmeldinger udover det anbefalede,  

vil vi igen udsætte generalforsamlingen. 

Tilmelding til Torben R. Nielsen tlf. 2711 1504 

el. mail: kontakt@reerslevvand.dk 

 

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 

1.  Valg af 2 stemmetællere. 

2.  Valg af dirigent. 

3.  Bestyrelsens beretning. 

4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5.  Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse.     

6.  Behandling af indkomne forslag. 

7.  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: Torben R. Nielsen.  Michael Michaelsen modtager ikke genvalg, 

 nyt bestyrelsesmedlem.  

 Ikke på valg: Rene Andersen, Morten Seierøe Pedersen. 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

 På valg: Vakant, Vakant. 

8.  Valg af to revisorer og en suppleant. 

 Forslag: Niels Willumsen og Sarah Bech. 

9.  Eventuelt. 

Forslag til ordinær generalforsamling skal afgives til bestyrelsens 

mail: kontakt@reerslevvand.dk senest den 1. Okt. 2020. 

Hjemmeside www,reerslevvand.dk     Vend 



 

 

 
Vandværket i Reerslev søger 2 nye medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant. 
 
Der foregår en del i vandværkets regi for tiden. Vi er snart færdige med modernisering af 
teknikken på vandværket, og med den nye vandtank.  
 
Vi har flere spændende projekter, som vi skal i gang med de kommende år, såsom 
lækagesporing og ledningsoptegning i hele byen. Der foregår også en ret stor udvikling mht. 
målere, som vi følger med i, så vi kan være klædt på til at træffe det bedste valg, næste gang 
målerne skal skiftes. 
 
Bestyrelsen arbejder for tiden også med at finde en ekstern bogholder til at tage sig af den 
daglige bogføring, opkrævninger m.v. Dette skal lette arbejdet for kassereren. Det vil dog 
alligevel være en fordel, hvis et af de nye medlemmer har kendskab til regnskab og 
bogføring. 
 
Vandværket har en sund økonomi, så mulighederne for at iværksætte alle de gode planer, er 
bestemt til stede. Vi håber, at der vil være kandidater til bestyrelsesposterne, som kan tænke 
sig at være med i den fortsatte udvikling af vores vandværk. 
 
Bestyrelsen mødes omkring 10 gange årligt. Der kan være lidt forberedelse op til møderne, 
og også lidt opfølgende ”hjemmearbejde” efter hvert møde. 
 
Der er generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag den 22. oktober kl. 20. Hvis du er 
interesseret i at blive medlem af bestyrelsen, så hører vi gerne fra dig på forhånd. Hvis du har 
spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen, skal du også være velkommen til at ringe eller skrive til 
os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen for Reerslev Vandværk 
kontakt@reerslevvand.dk 
  
Rene Juhl Andersen. Mobil 2541 4105 
Morten Seierøe Pedersen. Mobil 6070 1986 
Michael Michaelsen. Mobil 4068 4633 
Torben Nielsen. Mobil 2161 9505 
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