MOTIVERING FOR FORSLAG TIL NY FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABET I NYRUP VANDVÆRK.
Efter vandværkets vedtægter § 12, skt. 2, fastlægger repræsentantskabet sin forretningsorden. Den
gældende forretningsorden er dateret 12. februar 1986. Den er skrevet til vandværkets forhold på den tid.
Punkterne i forretningsordenen har på nogle af de seneste års repræsentantskabsmøder ført til
diskussioner om, hvorledes punkterne skal forstås.
Derfor foreslår jeg, at repræsentantskaber fastlægger en ny forretningsorden for at få at undgå flere
diskussioner om forståelsen, herunder for at afklare nogle spørgsmål, som ikke er fremgår tydeligt af den
gamle, men stadig gældende forretningsorden.
FORSLAG TIL
FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTER I NYRUP VANDVÆRK
1. Repræsentantskabet vælger hvert år på sit første møde i februar måned en formand og en
mødereferent.
Valgene foretages skriftligt, såfremt der er flere kandidater til samme post.
Valgene gælder indtil nye valg har fundet sted. Genvalg kan finde sted.
2. I tilfælde af formandens afgang i utide, overtager mødereferenten formandsposten for resten af
valgperioden.
Afgår mødereferenten i utide, vælges en ny mødereferent for resten af valgperioden.
3. Formanden indkalder til møder i repræsentantskabet med et forslag til dagsorden, som skal
godkendes ved et mødes begyndelse.
4. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan anmode om at få et punkt optaget på dagsordenen ved
at sende sin anmodning til vandværket senest den 7. januar til februar-mødet og senest den 7. maj
til juni-mødet.
5. Et punkt på dagsordenen skal være ledsaget af alle nødvendige bilag og motiveringer.
6. Formanden skal sørge for, at vedtægter, forretningsorden, dagsorden, aktuelle referater samt
stemmesedler er til stede ved mødet.
7. Afstemninger foretages skriftligt, såfremt mindst 3 repræsentanter ønsker det.
Repræsentantskabet kan efter behov vælge stemmetællere af sin midte.
8. Der kan stilles ændringsforslag til et forslag fremsat til et dagsordenspunkt.
Formanden kan bestemme, at et ændringsforslag skal stilles skriftligt.
Formanden bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag skal stilles til afstemning.
9. Formanden kan kræve begrænset taletid.
10. Mødereferenten skal udarbejde et referat fra repræsentantskabets møder. Referatet skal udsendes
til alle repræsentanter og skal godkendes af repræsentantskabet på det næste møde.

