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 Dato 14-09-2020 

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Lørdag d. 10. oktober 2020, kl. 10.00 

på Blistrup Skole, Toftegårdsvej 6, Blistrup. 

 

OBS! På grund af Covid-19 er tilmelding nødvendig. Send tilmelding til: 

adm@udsholtvand.dk eller ring 48 71 53 87 ml. kl. 9.00-15.00.                               

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 1. oktober. 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere 

2. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v.  

pr. 1. januar 2022, jf. medsendte materiale. 

 

Bestyrelsen anbefaler en udtræden med følgende begrundelser: 

 

1. En forsat forbliven under Vandsektorlovens økonomiske regulering forventes at medfører, at vi 

bliver underlagt samme økonomiske regulering og benchmarking, som vandselskaber over 

800.000m3 fra 2022. Dette indebærer øget effektiviseringskrav, administrative byrder samt øget 

økonomiske udgifter til Vandsektoren og revision. 

2. Udtrædelse medfører at vi ikke længere er skattepligtige og dermed skal vi ikke udfærdige særskilt 

skatteregnskab, som er en administrativ og økonomisk byrde med øget revisions omkostninger. 

3. Pr. 1. januar 2024 ophører muligheden for at udtræde af skattepligten UDEN ophørsbeskatning. 

4. Vi er forsat underlagt ”hvile i sig selv princippet”, hvilket betyder at vi ikke må opbygge kapital. 

5. Alle takster vil forsat skulle godkendes af kommunen. 
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Det er et krav – iht. § 29 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr. 1623 af 

27/12-2019) – at alle forbrugerne skiftligt oplyses om konsekvenserne ved undtagelse af den økonomiske 

regulering i form af fremsendelse af nedenstående materiale. 

 

1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde af 

økonomisk regulering” 

2. Oplysninger om vandværkets økonomi 

a. Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år 

b. Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. jan 2010  

c. Den økonomiske ramme for 2020 udmeldt af Forsyningssekretariatet 

d. Vandværkets aktuelle henlæggelser 

3. Forventede ændringer i prisniveauet efter udtræden pr. 1. jan 2022 

4. Forventede administrative konsekvenser af vandværkets udtræden 

  

Generalforsamlingens behandling af punktet er omfattet af samme regler som gælder for 

vedtægtsændringer, jf. vedtægternes § 6.11. Vedtægterne kan ses på www.udsholtvand.dk . 

 

Bestyrelsen anbefaler at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, dvs. 

med virkning fra 1. januar 2022. 

 

Kun andelshavere kan stemme ved fuldmagt fra anden andelshaver. Max. 2 fuldmagter pr. andelshaver. 

Der tages forbehold for ændringer af Covid-19 forhold. 

 

Med venlig hilsen 
Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
 
Bestyrelsen  

 

http://www.udsholtvand.dk/

