
 

 

BILAG C 
DATO: 27. april 2021 

 

Stemmeblanket   

 

Til brug for stemmeafgivelse på stiftende generalforsamling den 20. maj 2021   

Undertegnede vandselskab/vandselskaber, der har anmeldt sig som stiftende medlem i den under 

dannelse værende forening ”Vandsektorens forening til fremme af sektorens effektivitet og kvalitet” 

afgiver hermed sine stemmer på den stiftende generalforsamling som følger:  

______________________ 

______________________ 

(selskab//koncern) 1 

 

________________ _________________________________________  

Dato, navn, titel og underskrift (evt. stempel) 2   

 

Vi stemmer, som anført herunder:  

 2 Valg af dirigent JA  NEJ  

 
Det er foreslået at dirigenthvervet varetages af 

advokat Rikke Søgaard Berth, advokatfirmaet Horten, 

der har deltaget i etableringen af dialogen med 

Energistyrelsen i forbindelse med regelændringen.  

    

 

3  Godkendelse af forslag til foreningsdokumenter 

  

JA NEJ 

 Forslag til vedtægt   

 Forslag til Standard for forretningsorden for 

Vurderingspanelet 

  

 Forslag til uddelingsvilkår   

 

 

   

 
1 Indsæt navnet på jeres vandselskab/koncern 
2 Skal underskrives af de/den tegningsberettigede eller af en person fra ledelsen, der har 

stillingsfuldmagt til at repræsentere vandselskabet/koncernen inkl. datterselskaber. 



 

 

 

4 Valg til foreningens organer   

 Valg af formand: 

Der stemmes på _____________________________ 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer (der kan stemmes på én kandidat 

pr. medlem): 

Der stemmes på _____________________________ 

 Valg til det faglige vurderingspanel (der kan stemmes på én 

kandidat pr. medlem): 

Der stemmes på: _____________________________ 

 

6  Fastsættelse af kontingent for 2021 og 2022.  JA NEJ 

 
Det er forslået, at generalforsamlingen fastsætter 

kontingentet for 2021 til 1,1 øre pr. kubikmeter 

afregnet vand, som medlemmet har inden for hver af 

kategorierne:  

• Indvinding og/eller behandling af vand  

• Distribution af ledningsført vand  

• Transport af spildevand  

• Behandling af spildevand 

    

 

7 Beslutning om afholdelse af foreningens 

stiftelsesomkostninger 

JA NEJ 

 
Det er foreslået, at foreningen lader de afholdte 

stiftelsesomkostninger udrede af det først indkomne 

foreningskontingent. 

  

    

   

Forklaring:  

• Der udfyldes oplysninger om stiftende medlem/medlemmer, samt dateres og 

underskrives (navn og titel påføres også).  

• Medlemmets stemme afgives ved at krydse af/udfylde ved hvert dagsordenspunkt (ja = 

godkendelse af det foreslåede eller nej).  

• Ved personvalg afgiver hvert medlem alle sine stemmer på én kandidat, dvs. kan stemme 

på én kandidat ud af de opstillede. 

• Manglende kryds/udfyldning svarer til at undlade at stemme.  

• Blanketten sendes pr. mail til ec@danva.dk  

 


