
                                                                                                                                                                

 

       Memo  -  d. 18. februar 2020. 
Hej ALLE - Husk vores Vandværk’s generalforsamling i morgen kl. 19:30 på Friskolen. 
Vi mødes i et af lokalerne på den store gang, tæt ved skolekøkkenet. 

Den endelige dagsorden er MÅSKÈ tilgængelig på vores hjemmeside  ”skeevand.dk” 
…  Måské sagt fordi, vores web-host lige har ødelagt adgangen … !! ??? 

Af den grund, er dagsordenen også indsat i denne mail nederst !   Beklager 
ulejligheden … 

I dagens anledning serverer vi lidt blandet i mineralvand & godtøl fra Herslev 
Bryghus, så kom og vær med. 

HUSK; 

VAND er noget, der holder dig i live. 
Vand er noget, der vækker dig til live, hvis skaden er sket. 
Vand er noget, som du vasker dine sår i. 
Vand er noget, der undgår, at du får sår. 
Vand er noget, du drikker hver dag. 
Vand er noget, du bruger hver dag. 
Vand er noget, du laver mad i. 
Vand er noget, der er en forudsætning for godt øl. 
Vand er noget, du bruger på toilettet. 
Vand er noget du vasker dig i. 
Vand er noget du vasker andre i. 
Vand er noget, du vasker alt muligt i. 
Vand får alting til at gro, og det bruger du det også til. 
Vand er uundværligt – så det passer vi godt på. 
  
Rent vand er godt vand – beskidt vand er dårligt vand. 
  
Mød op til vandværkets generalforsamling og byd ind, – for vand er det vigtigste i dit liv ! 
 

Vel mødt. 

På bestyrelsens vegne  -  Lars Bo Hansen 



                                                                                                                                                                

 

 

Dagsorden på generalforsamling i Skee vandværk I/S 

Onsdag den 19. februar 2020, kl. 19:30 , Allindelille Friskole. 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
 

3. Formandens beretning. 
 

4. Spørgsmål til beretningen. 
 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
 

6. Godkendelse af regnskabet. 
 

7. Indkomne forslag :  Ingen forslag modtaget. 
 

8. Valg til bestyrelsen :  På valg er Helge Gyldenkærne & Simon Fredslund.   
Foreslået til valg af : _________________________ til bestyrelsen . 
 

9. Valg af revisorer. På valg er Jørn Vad. Jørn modtager ikke genvalg.  Foreslået 
til valg af  revisor :   _________________________ . 
 

10.  Eventuelt. 
 

11.  Afslutning. 

 


