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Information til andelshaverne samt

VIGTIG information vedr. måleraflæsning
Måleraflæsning:
Vandværket har investeret i elektronisk indberetningssystem til vores regnskabssystem,
dette for at holde udgifterne nede til vores regnskabsfører, som tidligere har udsendt
aflæsningskort med posten og manuelt indtastet dem.
Det betyder at andelshaverne fremadrettet selv skal aflæse deres vandmåler og indberette
det via et link på vandværkets hjemmeside www.skambyvand.dk under fanen
”Måleraflæsning” i den forbindelse skal alle oplyse deres E-mailadresse. Herefter vil alt
korrespondance forgå via E-mail jvf. §5
Vil man ikke indberette via hjemmesiden, men benytte det tilsendte aflæsningskort eller vil
man ikke oplyse sin E-mailadresse, vil man blive pålagt et administrationsgebyr ifølge
gældende takstblad som pt. er på 100,00 kr. årligt. Man kan blive fritaget for
administrationsgebyret, såfremt man kan dokumentere fritagelse fra Digital Post.
Aflæsningen skal foretages så tæt eller på dagen - den 15. december 2016 og
indberetning skal være afsendt/indberettet inden for 6 dage – seneste den 21. december
2016. Ved for sen eller manglende aflæsning af vandmåler påføres et gebyr på pt.
250,00 kr. ifølge gældende takstblad, samt ens forbrug vil blive skønsmæssigt ansat.

E-mail:
For at holde omkostningerne nede på porto, er det vedtaget i §5 at alt korrespondance
mellem vandværket og andelshaverne skal forgå via E-mail. Undlader et medlem at oplyse
sin E-mailadresse*, opkræves et administrationsgebyr ifølge gældende takstblad. Dog er
personer der kan dokumentere, at De er fritaget fra Digital Post, blive fritaget for
administrationsgebyr ved manglende oplyst E-mail.
*Andelshavernes E-mailadresse indsamles i forbindelse med måleraflæsning for
forbrugsåret 2016 via hjemmesiden.

Vedtægtsændringer:
På den ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 var der fremsat 17 forslag til
vedtægtsændringer, ud af de 17 blev de 13 stem videre til endelig godkendelse på den
ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2016, samtlige 13 vedtægtsændringer blev
vedtaget.
Referaterne & fremsatte forslag fra begge generalforsamling, kan findes på vandværkets
hjemmeside: www.skambyvand.dk
De fleste ændringer har ingen betydning for vandværkets forbruger, 8 af vedtægterne er
ændret til nuværende praksis samt fjernelse af ”regulativet” (som ikke forefindes) og
tilføjelse af ”takstblad” (vores kommunalt godkendte ”prisliste”).
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Der er ændringer i §11 omkring advisering* af generalforsamlingen, og afholdelsen af den
ordinære generalforsamling er flyttet fra februar til marts, således det giver mere tid til af få
udført regnskabet. Ændringer og tilføjelser til dagsorden samt valget af interne kritiske
revisor + tilføjelse af referentens opgaver og bestyrelsens forpligtelser vedr.
offentliggørelse af referatet.
*Indkaldelse til generalforsamling, mindst 28 dage før afholdelse, forslag der ønskes
behandlet skal være vandværket i hænde seneste 21 dage før samt indkommende forslag
udsendes til andelshaverne seneste 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ændringer i §12 omkring stemmeret og afstemninger. Man har 1 stemme pr. andelshaver,
det er nu besluttet at 1 fremmødt stemmeberettigede andelshaver, kan repræsentere 1
fraværende andelshaver ved skriftlig fuldmagt, dog kan intet medlem repræsentere mere
end én fraværende stemmeberettigede andelshaver. Det giver andelshaverne mulighed
for at stemme på de fremsatte forslag, selv om man er forhindret i at kunne deltage.
Derudover er det nu muligt at stemme vedtægtsændringer igennem på en
generalforsamling, hvis minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget stemmer for, mod
tidligere at minimum 2/3 af alle andelshaver skulle stemme for.
For at sikre, at der ikke kan stemmes en fusion eller opløsning af vandværket igennem på
en generalforsamling, er §16 ændret til således at der stadig skal være 2/3 der stemmer
for, af mindst 2/3 af alle andelshaver, opnås det ikke, skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor så forslaget kan godkendes med minimum 2/3 af
stemmerne fra de fremmødte andelshaver.

Generalforsamling 2017
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 19:00 i
Skamby Multihus lokaler. Igen vil vandværket være vært med en let forplejning samt
drikkelse, tilmelding vil være nødvendig af hensyn til forplejningen. Mere information
udsendes via mail og på hjemmesiden.
Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge de nye
vedtægter, være bestyrelsen i hænde seneste den 2. marts 2017 ifølge §11.

Såfremt De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte vandværket,
enten via E-mail post@skambyvand.dk eller på tlf.nr. 4024 1101.

Vandværket ønsker
dem en glædelig jul
& godt nytår

