Informationsbrev til Holtug Vandværks brugere, marts 2019.

Siden sidste omdelte information til Holtug Vandværks forbrugere, som omdeltes i november
2018, er der ikke sket de store ændringer. Vandværket er nedlukket og Holtug forsynes stadig med
vand leveret fra Store Heddinge Vandværk.
Som bruger har du/I lige modtaget en ny opkrævning og afregning og den store ændring er at
priserne for vand nu, fremadrettet er Store Heddinge vandværks priser.
Fredag den 29. marts 2019 kl. 18.00, afholder Holtug Vandværk ordinær generalforsamling i
Holtug Forsamlingshus. Foruden at skulle behandle dagsorden ifølge vedtægterne vil
generalforsamlingen blive bedt om at komme med en første tilkendegivelse/konklusion af om der
ønskes en sammenlægning med Store Heddinge Vandværk og dermed nedlæggelse af Holtug
Vandværk eller der er opbakning til og personer (ny bestyrelse), der ønsker og vil lægge kræfter i
at videreføre Holtug Vandværk.
Bestyrelsen/bestyrelsesmedlemmerne vil på generalforsamlingen fremlægge deres
tanker/holdning, vurdering, m.m. i forhold til de to muligheder og naturligvis være klar til efter
bedste evne at besvare alle spørgsmål.
Ligeledes har bestyrelsen inviteret et par bestyrelsesmedlemmer fra Store Heddinge Vandværk til
at deltage i generalforsamlingen med det formål at kunne besvare spørgsmål, der har relation til
Store Heddinge Vandværk og en eventuel sammenlægning.

Hvis du har en holdning, og en mening, til ovenstående og ikke mindst hvis du vil
gøre din indflydelse gældende, er det helt afgørende og VIGTIGT, at du møder
frem til generalforsamlingen i Holtug Vandværk den 29. marts 2019.
Holtug Vandværk er efter generalforsamlingen vært ved lidt smørrebrød for de brugere der
tilmelder sig spisning. Det vil dog også være meget ønskeligt med tilmelding fra brugere der kun
deltager i generalforsamlingen, så bestyrelsen har en ide om hvilket lokale i Forsamlingshuset der
skal benyttes.

S.U. senest den 24. marts 2019

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne
John Tange
Formand Holtug Vandværk

