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TIL BRUG VED GENNEMGANG AF VEDTAGELSESPUNKT PÅ DAGSORDEN

Der foreligger forslag om at vedtage sammenlægning af Brejning, Gaarslev,
Mørkholt og Skærup vandværker i henhold til den fremlagte overdragelsesaftale
med bilag.
Ved overdragelsesaftalen overdrages alle aktiver, passiver og kunder til et nyt
fælles selskab – BGMS Vandværk A.M.B.A som oprettes i forbindelse hermed,
hvorved [INDSÆT VEDRØRENDE VANDVÆRK] nedlægges efter at alt er overdraget til det nye fælles vandværk.
Ved oprettelsen af det nye selskab indtræder i henhold til overdragelsesaftalen
følgende i den nye bestyrelse (2 fra hver af de 4 sammenlagte vandværker):

•

Mogens Mikkelsen, Ryttergrøftsvej 320, 7080 Børkop

•

Jørgen Jørgensen, Lundbjergvej 107, 7080 Børkop

•

Finn Kragh OlesenMunkevej 20, Skærup, 7080 Børkop

•

Steen Løvring Kristensen Klosterbakken 36, Skærup,
7080 Børkop

•

Hans Chr. Clemmensen, Moesgårdsvej 152, 7080 Børkop

•

Hans Peder Thomsen, Hagenvej 103B, Mørkholt, 7080 Børkop

•

Jesper Bruun, Stationsvej 44, 7080 Børkop
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•

Niky Thomsen, Poppelvang 7, 7080 Børkop
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bestyrelsesmedlemmer til det nye fælles selskabs bestyrelse. Generalforsamlingen
giver ved vedtagelse [INDSÆT VEDRØRENDE VANDVÆRK]s bestyrelse bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen i henhold til [INDSÆT VEDRØRENDE
VANDVÆRK]s vedtægter og foretage de handlinger som er nødvendige for at effektuere overdragelsen, samt stiftelsen af det nye fælles selskab.
Hvis vedtages:
Overdragelsen i henhold til overdragelsesaftalen, oprettelse af det nye fælles selskab og valg til bestyrelsen i dette, samt nedlæggelsen af [INDSÆT VEDRØRENDE
VANDVÆRK] er hermed vedtaget med stemmerne [ANTAL] for og [ANTAL] imod.
Generalforsamlingen bemyndiger [INDSÆT VEDRØRENDE VANDVÆRK]s bestyrelse til at underskrive overdragelsesaftalen i henhold til [INDSÆT VEDRØRENDE
VANDVÆRK]s vedtægter og foretage de handlinger som er nødvendige for at effektuere overdragelsen, samt stiftelsen af det nye fælles selskab.

Hvis ikke vedtaget:
Overdragelsen i henhold til overdragelsesaftalen, oprettelse af det nye fælles selskab og valg til bestyrelsen i dette, samt nedlæggelsen af [indsæt vedrørende
vandværk] blev ikke vedtaget stemmerne [ANTAL] imod [ANTAL] for og overdragelsesaftalen borftalder derfor i sin helhed for dette vandværk.
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TIL BRUG FOR INDSÆTTELSE I GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

Der forelå forslag om at vedtage sammenlægning af Brejning, Gaarslev, Mørkholt
og Skærup vandværker i henhold til den fremlagte overdragelsesaftale med bilag.
I henhold til overdragelsesaftalen stiftes ved overdragelsen BGMS Vandværk
A.M.B.A på baggrund af de fremlagte vedtægter.
Følgende var foreslået valgt til BGMS Vandværk A.M.B.A’s første bestyrelse:
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•

Mogens Mikkelsen, Ryttergrøftsvej 320, 7080 Børkop

•

Jørgen Jørgensen, Lundbjergvej 107, 7080 Børkop

•

Finn Kragh OlesenMunkevej 20, Skærup, 7080 Børkop

•

Steen Løvring Kristensen Klosterbakken 36, Skærup,
7080 Børkop

•

Hans Chr. Clemmensen, Moesgårdsvej 152, 7080 Børkop

•

Hans Peder Thomsen, Hagenvej 103B, Mørkholt, 7080 Børkop

•

Jesper Bruun, Stationsvej 44, 7080 Børkop

•

Niky Thomsen, Poppelvang 7, 7080 Børkop

Generalforsamlingen stemte om, om overdragelsen kunne vedtages i sin helhed
henhold til overdragelsesaftalen, herunder oprettelse af BGMS Vandværk A.M.B.A
i henhold til de fremlagte vedtægter og valg af de nævnte bestyrelsesmedlemmer til BGMS Vandværk A.M.B.A’s bestyrelse.
Forslaget blev [vedtaget/ afvist] med stemmerne [ANTAL] for og [ANTAL] imod.
Generalforsamlingen bemyndigede [INDSÆT VEDRØRENDE VANDVÆRK]s bestyrelse til at underskrive overdragelsesaftalen i henhold til [INDSÆT VEDRØRENDE
VANDVÆRK]s vedtægter og foretage de handlinger som er nødvendige for at effektuere overdragelsen, samt stiftelsen af det nye fælles selskab.
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