
Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. 

                                              Indkalder til ordinær generalforsamling. 

                        Onsdag, den 21. marts 2018, kl. 19,00. 

                        På Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende års regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

a. Bestyrelsen har ført forhandlinger med Bellinge Øst Vandværk om en fusion 

af de to vandværker med virkning fra 1/1-2019, såfremt Bellinge Øst 

Vandværks generalforsamling har tiltrådt fusionen den 12/3-2018. Bellinge 

Øst Vandværk overdrager samtlige aktiver og passiver til Bellinge Vest 

Vandværk a.m.b.a., som bliver det videreførende selskab. Bestyrelsen 

indstiller forslaget til godkendelse på generalforsamlingen. 

b. Bestyrelsen foreslår, som en konsekvens af ovennævnte, at det videreførende 

selskab ændrer navn fra 1/1-2019 til Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. 

Endvidere,  at vedtægterne, § 9 , efter det første punktum,  indsættes 

følgende:  ”Som en konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk 

udvides  antallet af medlemmer til 7 i årene 2019 og 2020. Bellinge Øst 

Vandværk udpeger to bestyrelsesmedlemmer til indtrædelse i bestyrelsen fra 

1/1-2019”. Forslaget kræver 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når 

mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ellers henvises forslaget til den 

efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

PS: Den årlige forbrugerinformation kan ses på vandværkets hjemmeside: www.bellinge-vv.dk 

under Info – Den årlige forbrugerinformation. 

http://www.bellinge-vv.dk/


 

  Ekstraordinær generalforsamling. 

          Onsdag, den 21. marts 2018. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen foreslår, som en konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk, 

at det videreførende selskab ændrer navn fra 1/1-2019 til Bellinge Vandforsyning 

a.m.b.a. Endvidere,  at vedtægterne, § 9 , efter det første punktum, indsættes 

følgende: ”Som en konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk udvides  

antallet af medlemmer til 7 i årene 2019 og 2020. Bellinge Øst Vandværk udpeger 

to bestyrelsesmedlemmer til indtrædelse i bestyrelsen fra 1/1-2019”. 

Forslagets vedtagelse kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, 

uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

3. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen 

   

 

 


