Den ordinære
generalforsamling

Tilmelding
ber
1. septem

Mandag 7. september 2020 kl. 19.30
Dagsorden

Program

Valg af stemmetæller

16.30 - 17.15
Kaffe/te og registrering af
stemmesedler

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
Nedenstående to forslag udgår, ifald de er
endeligt vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling.

-

Forslag 1 - Vedtægtsændring: Ansatte skal
kunne vælges til regionsbestyrelsen og
dermed repræsentere Region Øst i repræsentantskabet – foreningens højeste myndighed (ændringer fremhævet med gul)*

-

Forslag 2 - Vedtægtsændring: Rettelse af
diverse mindre uhensigtsmæssigheder
og sproglige formuleringer i vedtægterne
(øvrige ændringer)

(NB fysisk deltagelse forhindrer naturligvis online
stemmeafgivelse)
17.15 - 18.00
 Indlæg ved direktør
Susan Münster
Foreningen, fremtiden
og forbrugerdemokrati

Regionens reviderede regnskab fremlægges til
godkendelse

18.00-19.30
Middag

5.

Godkendelse af regionens budgetoplæg

6.

Valg til bestyrelse
- Søren Hvilshøj (villig til genvalg)
- Jørgen Bruun (villig til genvalg)
- Jørgen Østermark (ikke villig til genvalg)

19.30-ca. 21.30
Ordinær generalforsamling

Valg af suppleanter
- Hans Erik Pedersen (villig til genvalg)
- Ledig post

8.

Valg til revisor

9.

Teknisk Forum, herunder valg af
medlem samt suppleant

10. Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig til:
• Ekstraordinær generalforsamling
24. august
•

Ordinær generalforsamling
7. september

 Indlæg ved
Landsformand Ole Wiil
Hør om visioner
for fremtiden.

4.

7.

Indkaldelse til ekstraordinær
og ordinær generalforsamling

Online deltagere modtager
senest dagen før et link til
video/audiomødedeltagelse.

Forholdsregler i forbindelse
med Covid-19
Selvom vi glæder os meget til at se jer, opfordrer
bestyrelsen alle i risikogruppen for Covid-19 til at deltage
online i stedet for at møde op fysisk. Vi ønsker ikke, at
nogen udsætter sig for unødig risiko.

Danske
Vandværker
Øst

Vi glæder os til at se dig
til ekstraordinær generalforsamling 24. august og til
ordinær generalforsamling 7. september.
Deltag enten ved personligt fremmøde eller online
Som noget nyt kan du vælge at deltage i generalforsamlingerne ved personligt
fremmøde på Hotel Comwell i Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge eller
deltage online hjemmefra.
Ved online deltagelse modtager hver deltager en e-mail senest dagen før med link til
at deltage ved hjælp af Teams. Hvert vandværk får desuden en e-mail for at kunne
afgive digitale stemmer.
Ved den fysiske deltagelse stemmes som altid med almindelige stemmesedler.
Deltager man fysisk, udleveres begge stemmesedler, og vandværket kan således ikke
samtidig stemme online.
Vel mødt til både den ekstraordinære og ordinære generalforsamling.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Danske Vandværker Øst

Læs mere i indkaldelsen til generalforsamling,
der blev sendt ud i foråret:
*Her kan du se årsrapport, nye og nuværende vedtægter,
årsberetninger og andre artikler.
På danskevv.dk finder du programmet.
Tilmelding til generalforsamlingerne:
danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamlinger
> Generalforsamling Region Øst.

Den ekstraordinære
generalforsamling

Tilmelding
18. august

Mandag 24. august 2020 kl. 19.30
Dagsorden

Program

1. Valg af dirigent, stemmetællere og
referent.

17.30-18.00
Registrering
(NB fysisk deltagelse forhindrer naturligvis online
stemmeafgivelse)

2. Indkomne forslag:
- Forslag 1 - Vedtægtsændring:
Ansatte skal kunne vælges til
regionsbestyrelsen og dermed repræsentere Region Øst i repræsentantskabet – foreningens højeste
myndighed (ændringer fremhævet
med gul i den folder, der er sendt
ud)*
-

Forslag 2 - Vedtægtsændring:
Rettelse af diverse mindre uhensigtsmæssigheder og sproglige
formuleringer i vedtægterne (øvrige ændringer)

18.00-19.30
Middag
19.30-ca 21.00
Ekstraordinær
generalforsamling
Online deltagere modtager
senest dagen før et link til
video/audiomødedeltagelse.

3. Eventuelt.

Jf. vedtægter § 6 stk 9: ”Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne
stemmer. Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, kan forslaget genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær eller
næste ordinære generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.”
Hvis forslag 1 vedtages på den ekstraordinære eller efterfølgende som pkt 3
på den ordinære generalforsamling, kan ansatte således stille op til på den
ordinære generalforsamling under pkt 6/7.

