Kvanløse Vandværk

www.kvanvand.dk

4. januar 2019

Indkaldelse til generalforsamling d. 27. februar 2019
Sted: Midtsjællands Golfklub kl. 18.00
Kl. 18.00 spisning, og herefter afholdes generalforsamlingen
Foreningen byder på aftensmad, derfor bindende tilmelding senest 13. januar
på mail; kvanloesevandværk@gmail.com. Skriv ”tilmelding GF” i emnefelt

Dagsorden generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent, referant og evt. tæller
Bestyrelsens beretning (formanden).
Fremvisning af elektronisk ledningskort.
SMS service
Regnskab (revisor)
Takstblad og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
(revisor)
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
10.
Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen. Sendes til
kvanloesevandværk@gmail.com Skriv ”forslag GF” i emnefelt)
11. Eventuelt.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer
Bianca ter Haar, Formand

På valg 2019

Henrik Houmann,
Bestyrelsesmedlem
Jakob Staal,
Bestyrelsesmedlem
Ann Charlotte Suppleant
Helle Houmann, Suppleant

På valg 2021

Modtager genvalg

På valg 2020
På valg 2019
På valg 2019

Modtager genvalg
Modtager genvalg

~1~

SE BAGSIDE
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4. januar 2019

Det er nu muligt at få besked på SMS om driftssituationer som rørbrud. Du
får også en reminder om generalforsamling og måleraflæsning m.v.
Hvis du ikke har modtaget en velkomst SMS, og ønsker at tilmelde dig
ordningen, skal trykke på ”Tilmeld eller afmeld adresse” øverst på
vandværkets hjemmeside www.kvanvand.dk så åbner et vindue, hvor du så skal
taste navn, e-mail og mobilnummer.
Stor tak til alle, som hjalp med at gøre arbejdet med at registrerer
målerbrønde og stophaner lettere. Både dem der kontaktede os telefonisk og
alle de som satte flag op.
De heldige vindere af flotte præmier fra Madam Lund blev:

Louise Olsen
Carl Christensen
Louise Rygter
K.P. Andreasen
Betina Hansen
Charina Kjeldsen

Krydset 3
Ringstedvej 191
Ringstedvej 210
Krydset 28
Krydset 22
Kvanløsevænget 6
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