
                                                                                                                                                                

 

VANDPOST #4  -  d. 1. februar 2019. 

”Vandpost #4” , med lidt opfølgning, omkring den kommende generalforsamling & 
vandværkets hjemmeside. 

GENERALFORSAMLING :  Dato’en for årets generalforsamling er, som tidligere nævnt :  Onsdag d. 
20. februar 2018  kl. 19:30 på Skolen.  Denne gang ”slår vi lidt ekstra på tromme” for denne fordi, 
at vi vil bede Jer alle tage stilling til en ændring af vore vedtægter.  

Der er tre temaer i de ændringer vi foreslår ; 

1. sproglige tilpasninger/rettelser,  2. lovgivningsmæssige tilpasninger, samt 3. en kommunika-
tionsmæssig ændring.   

Vores vedtægter er senest opdateret d. 26. februar 1980, så vi må erkende, at der er sket nogle 
ting siden da, i vores samfund.  Således vil der, udover alle de kendte punkter på dagsordenen, 
være et punkt med afstemning om nye/opdaterede vedtægter. Vi mailer selvfølgelig dagsordenen 
til alle når tid er, ligesom den vil være at finde på vores hjemmeside. 

Den ”gamle” ordlyd samt den foreslåede nye ordlyd på vore vedtægter er nu, at finde på vores 
nyetablerede hjemmeside. 

HJEMMESIDE :  Ganske i tråd med den nu gældende lovgivning, skal Skee Vandværk også have en 
hjemmeside, hvoraf en række oplysninger om vandværket skal fremgå. SÅ det gør de SÅ !  Du kan 
derfor nu finde de fleste relevante oplysninger om dit vandværk på  :   Skeevand.dk . 

Bedste resultat fås i Firefox & Chrome (dårligst i Explore). Da siden er ”ny”, er den ikke indekseret 
specielt godt i google, så den hurtigste vej direkte til siden er, at skrive ;  skeevand.dk  øverst i 
adresselinjen i din browser, i stedet for, at bruge søgefeltet i google … ! 

På hjemmesiden, under VEDTÆGTER, finder du de eksisterende vedtægter samt forslag til nye 
vedtægter, herunder en version med forklaring til de enkelte ændringsforslag. ALLE til download i 
pdf-format.  Samme sted findes også en Fuldmagtsformular, hvis du ikke selv har mulighed for, at 
deltage i afstemningen, MEN lader en anden gøre det for dig. HUSK, at hver interessent KUN må 
have én ekstra fuldmagt med sig. 

Hvis du har modtaget denne mail på en ”forkert” mailadresse, eller hvis der på anden måde, er 
noget der skal rettes i dine kontaktoplysninger, så giver du bare Lars Bo besked på mail, eller på 
mobiltelefon 20 32 11 15.  OGSÅ gerne hvis I finder fejl & mangler, på den nye hjemmeside. 


