Indkaldelse til generalforsamling i Alken Vandværk
Torsdag den 22. februar kl. 19.30 i Mejeriet
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Alken Vandværk. Dagsordenen er ifølge
vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget og takstblad fremlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag:
 Bestyrelsen foreslår, at Alken Vandværk fusionerer med Ry Vandværk, og at Ry
Vandværk overtager ansvaret for drift af Alken Vandværk. Forslaget er vedhæftet
dagsordenen.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag om fusion mellem
Andelsselskabet Alken Vandværk og Andelsselskabet Ry Vandværk
Bestyrelsen bag Alken Vandværk indstiller énstemmigt til medlemmernes beslutning på
generalforsamlingen den 22. februar 2018, at der sker en fusion mellem vandværkerne i Alken og
Ry.

Motivering
Alken Vandværks bestyrelse arbejder for at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og
miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv
måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
Adgang til skattefri sammenlægning af vandforsyninger gør det økonomisk mere attraktivt at
etablere større enheder inden for vandsektoren. Dette vil kunne bidrage til en mere effektiv
distribution af vand og dermed billigere vand til forbrugerne.

Side 1

Alken Vandværk har siden oprettelsen sikret vand af en høj kvalitet til borgerne i
forsyningsområdet. En årelang ansvarlig drift har sikret, at vandværket har en så høj værdi, at en
fusion kan ske økonomisk neutralt, så vandværkets medlemmer ikke skal betale tilslutningsafgift i
forbindelse med fusionen.
Praktisk
Ry Vandværk overtager ved fusionen ejendomsretten og de dertil hørende forpligtelser til alle
Alken Vandværks tekniske installationer – grund, vandværksbygning, boringer, pumper,
ledningsnet, stik, målere etc.
Det er ikke lovligt at udbetale likvide midler til medlemmerne.
Vandværkets likvide beholdning overdrages sammen med en investeringsplan, der knytter
midlerne til forbedringer, som Alken Vandværks bestyrelse finder det mest hensigtsmæssigt at
investere i for at sikre kvaliteten af anlægget i Alken, etablering af nødforsyningsledning etc.
Overdragelsen til Ry Vandværk sker med virkning fra den 1. juli 2018. Fra denne dag leveres vand
efter Ry Vandværks Takstblad for 2018. Udover at få fuldtidsprofessionel drift af vandværket vil de
nuværende medlemmer af Alken Vandværk fra juli 2018 opleve lavere takster.
Kommunikation mellem Ry Vandværk og medlemmerne i Alken vil forsat bl.a. ske via Alken.dk.

Formelt
Vedtægterne for Alken Vandværk bestemmer, at opløsning af selskabet kun kan besluttes, såfremt
75 % af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Ved fusion med et andet vandværk kan
opløsningen dog besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er
repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis den første forudsætning, men ikke den anden er
opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan
bekræftes ved almindelig stemmeflerhed.
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages
varsel.
Alken Vandværk har 130 medlemmer.

31. januar 2018

Side 2

Bo Kokholm Pedersen, Jens Krag, Thomas Berthelsen, Anne Mette Lykke, Jens Ladefoged
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