
 

 

 
 

            
Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 

tirsdag den 25. august 2020 kl. 1900. 
 

Fremmødt ca. 50 personer incl. bestyrelse og personale. 
 

1. Valg af dirigent 
Nfmd. Nils Høj bød velkommen og på bestyrelsens forslag blev Hans Bech valgt 

som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen trods Corona-tid 
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
Nfmd. omtalte sagsbehandlingen vedrørende blødgøringsanlæg siden sidste 

generalforsamling. Det kan ses på værkets hjemmeside og var udførligt omtalt 
i Dagbladet og Stevnsbladet. 

Efter undersøgelser af flere anlæg er det stadig opfattelsen, at ionbytnings-
anlægget er det bedst egnede for vort vand. 

Vi skal bl.a. have undersøgt en rimelig økonomisk løsning på bortskaffelsen af 
det saltholdige vand. Der er flere steder i landet planlagt lignende anlæg.  

Trods vanskelighederne vil bestyrelsen igen i dialog med kommunen for at 
komme videre. 

 
Der er i 2019 udpumpet 195.018 m3 mod 231.040 m3 i 2018. Ledningstabet 

var på 10 %. Der ledes fortsat efter mindre utætheder. Der kom 6 nye andels-
havere til i alt 2295. 

Vandkvaliteten er stadig meget fin. 

Alle har fået nye elektroniske målere, så driftslederen nemt kan aflæse dem én 
gang ved nytår. 

Takstbladet 2019 fik en lille prisstigning. Der forventes samme pris de næste 3 
år, medmindre der opstår ændrede forudsætninger. 

Vi har ansøgt om ny indvindings- og udledningstilladelse, men intet hørt fra 
kommunen. 

Til slut en stor tak til den øvrige bestyrelse og personalet. 
 

Efter nogle opklarende spørgsmål kunne beretningen tages til efterretning. 
 

3. Det reviderede regnskab forelagt til godkendelse 
Revisor Leo Kjeldsmark gennemgik regnskabet, og det blev godkendt efter 

små opklarende spørgsmål. 
 

4. Budgetter for 2020 og 2021 forelagt til godkendelse, og orientering om 

overslag for 2022, 2023 og 2024 
Nfmd. gennemgik budgetterne og overslagene. Der kan forekomme mindre 

justeringer undervejs, og ændringer ved evt. blødgøringsanlæg = OK. 



 

 

5. Indkomne forslag 
Dirigenten gennemgik omhyggeligt punkt for punkt bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer. Efter opklarende spørgsmål kunne forslaget godkendes af 
alle. Det skal godkendes på endnu en generalforsamling med 2/3 dele flertal. 

 
6. Valg af formand 

Værkets formand gennem 24 år Hans Grøn Sørensen ønskede ikke genvalg. 
Nfmd. takkede ham for indsatsen, - bakket op af hele forsamlingen. 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af bestyrelsesmedlem Børge Larsen, som blev 
valgt uden modkandidat. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

helårsområdet: genvalg af Steffen Jakobsen og Nils Høj for 2 år, 
samt Hans Grøn Sørensen for 1 år, 

sommerhusområdet: genvalg af Jesper Christensen for 2 år. 

 
Suppleanter til bestyrelsen 

Helårsområdet: genvalg af Peter Ladegaard 
Sommerhusområdet: genvalg af Leiff Olsen. 

 
8. Valg af revisorer og suppleant 

revisorer: genvalg af Ole Sepstrup og Helle Winther 
revisorsuppleant: genvalg af Carsten Larsen. 

 
9. Eventuelt, intet. 

 
Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. 

Den nye formand takkede dirigenten for god ledelse, og forsamlingen for en 
god dialog. 

 

 
Da vedtægtsændringerne iflg. vedtægterne skal godkendes på endnu en gene-

ralforsamling på grund af fremmødet, havde bestyrelsen indkaldt til en 
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

 
Den nyvalgte fmd. foreslog igen Hans Bech som dirigent. 

 
Dirigenten kunne fastslå, at forsamlingen igen enstemmigt kunne godkende 

vedtægtsændringerne, som nu er gældende fra den 25. august 2020. 
 

Fmd. takkede endnu en gang forsamlingen for fremmødet. 
 

 
Hans Bech     Georg Vad-Nielsen 

Dirigent     Referent 


