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Handrup Lyngsbæk Vandforsyning a.m.b.a. 
Indkalder herved til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling 

 

I sidste års beretning blev det på grund af coronakrisen foreslået at udskyde generalforsamlingen 
til den ordinære generalforsamling i juni måned 2021. Da der i juni 2021 stadig ikke var muligt at 
afholde generalforsamlingen grundet fortsatte restriktioner, besluttede bestyrelsen at udskyde 
generalforsamling endnu en gang.  

 

Den ordinære generalforsamling afholdes således fredag den 15. oktober 2021. 
 
Desuden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 19. november 2021. 
 
Begge dage kl.17.00 hos Hotel Langhof&Juul (tidligere Hotel Ebeltoft Strand) Ndr. Strandvej 3, 
8400 Ebeltoft 
 

Vandværket er vært ved et lille traktement efter generalforsamling. Af hensyn til køkkenet er 
tilmelding nødvendig til kasserer Hanne Andersen på mail kasserer@hlvand.dk eller telefon 

 24 27 75 72 senest mandag den 11.oktober 2021. 
  
Dagsorden ordinær generalforsamling den 15. oktober 2021: 

 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2019 samt 2020. 

 

3. Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse. 

 

4. Budget for 2022 forelægges til godkendelse 

 

5. Valg af 3 medlem til bestyrelsen. På valg er 

Hanne Andersen Holmstruphøjvej 23, 8210 Aarhus V. Er villig til genvalg 

Paul Kjer Michelsen Mågevangen 24, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg 

Svend Aage Pedersen Fårefolden 16, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg 

 

6. Valg af suppleanter 

 

7. Valg af revisor. 

Nuværende revisor er Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab. 
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8. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår at Indkaldelse til generalforsamlinger i Handrup-Lyngsbæk 
Vandforsyning A.m.b.a i fremtiden bekendtgøres på selskabets hjemmeside via SMS. Se 
forslag til ændring af § 8 på hjemmesiden www.hlvand.dk under generalforsamling 2021. 
Forslag udleveres også efter forlangende på generalforsamling. 
I bestyrelsen har vi stadig et ønske om at indkaldelsen til generalforsamlingen foregår ved 
en henvisning til vandværkets hjemmeside, hvor alle oplysninger med Dagsorden, 
Årsrapport, Budget, Op- og udpumpning salg og spild samt takstblad er at finde. 
Bestyrelsen er godt klar over, at det ikke er alle forbrugere, der har en mobiltelefon ej heller 
en computer. Bestyrelsen vil derfor foreslå at de andelshavere, som ikke har mulighed for at 
se dagsordenen m.m. på hjemmesiden www.hlvand.dk, at de med et opkald til vort 
regnskabskontor kan få tilsendt de ønskede oplysninger inden generalforsamlingen. 
 

9. Eventuelt. 

 
Indkommende forslag 
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens 
formand skriftlig eller pr. e-mail mail@per.winther.dk senest 15. september 2021 
 

 
Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2021: 
 

1. Godkendelse forslag til ændring af § 8 i vedtægterne. 

 

 
Beretninger, Op-og udpumpet salg og spild, Årsrapporter, Budget & Takstblade samt forlag til 
ændring af vedtægter findes på vandforsyningens hjemmeside www.hlvand.dk under punktet 
Generalforsamling 2021.  
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