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                                                    Vinding den 27. august 2021                                          VEND 

 

Ordinær GENERALFORSAMLING 
 

 VINDING VANDVÆRK a.m.b.a 
 

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 
TIRSDAG DEN 14. september 2021 kl. 19:30 

I VINDING SOGNEHUS, SVINHOLTVEJ 4. 

 

 
 

 

Vinding Vandværk a.m.b.a. generalforsamling starter kl. 19:30 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 

3. Vandværkets revisor Erik Guldbrandt Henningsen, Beierholm Revision, 

forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, kan ses på vandværkets 

hjemmeside www.vindingvand.dk/budget.htm 

4. Formanden fremlægger budget og planer for 2021. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Efter tur er følgende på valg, Dorthe Mahler Hansen ønsker ikke genvalg, Hans 

Ole Rosenkrantz og Jens Wolf Jespersen, begge er villige til genvalg.  

7. Valg af suppleanter, der skal vælges 2 suppleanter. 

8. Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne 

Gert Munch Sørensen  

         www.vindingvand.dk 
 

Der er kun adgang til generalforsamlingen for husejere, mød op og bak bestyrelsen op og få 

indflydelse på driften af dit vandværk, og stil eventuelt op til valg til bestyrelsen. 

 

Vedr. punkt 6, Vi efterlyser en person til bestyrelsen der vil og kan bestride kassererposten, gerne 

med en økonomi baggrund, læs mere om kassererposten på bagsiden. 

http://www.vindingvand.dk/
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Vinding den 27. august 2021 

 

 

 

 

Kasserer til Vinding vandværk søges: 

 

Til erstatning for vores nuværende kasserer som har ønsket at stoppe i bestyrelsen, søger vi en 

økonomi kyndig m/k til varetagelse af vandværkets økonomi i samarbejde med formanden og den 

øvrige bestyrelse. 

 

Lidt om opgaven: 

 

Forbrugerafregninger årsopgørelser, vandregninger og flytteopgørelse varetages af Vandværkernes 

EDB Service, desuden sørger Vandværkernes EDB Service for bogføring og udarbejdelse af 

årsregnskab.  

 

Formanden godkender og lægger fakturaer til betaling i netbank, kassereren godkender bilagene i 

netbank 

 

Kassereren kontrollerer og posterer månedligt bilag op mod månedlig kontoudskrift, som derefter 

sendes til Vandværkernes EDB Service til bogføring 

 

Kassereren kvalitetssikrer flytninger og ny oprettelser af forbrugere. 

 

Kvartalsvis gennemgang af saldobalance og finanskontokort. 

 

Der er ca. 150 til 200 bilag årligt, en del betales via Betalingsservice. 

 

Tidsforbrug ca. 1 til 2 timer ugentligt, der kan foregå hjemme. 

 

Honorar efter aftale. 

 

Yderligere oplysninger fås hos: 

 

Formand Gert Munch Sørensen, tlf. 30249400 

 

Kasserer Dorthe Mahler Hansen, tlf. 22962624 

 


