
 

 

 
 

         
 

Generalforsamling tirsdag den 19. april 2022 kl. 1900. 
 

Fremmødte ca. 44 personer incl. bestyrelse og personale. 
 

1. Valg af dirigent. 
Fmd. bød velkommen og på bestyrelsens forslag blev Hans Bech valgt som 

dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 
På generalforsamlingen august 2021 blev der redegjort for status på blød-

gøringsanlægget. Det har siden taget hovedparten af vores tid i bestyrelsen, 
og vi forventer alle tilladelser på plads inden for de næste måneder. Vi glæder 

os til at installationen kan gå i gang. 
Vi er i dag begyndt at grave på Kystvejen 153, hvor skyllevandet fremover skal 

løbe ud i Køge Bugt. Udløbsledningen er ca. 1,5 km lang og skal fra vand-
værket ligge parallelt med vores drikkevandledning på Stolpegårdens jord og 

videre ad off. vejareal til kysten. Vi har mødt stor velvilje fra Käte og Anker på 
Stolpegården, så vi håber alting fungerer inden for 12 til 15 måneder. 

 
Bestyrelsen har fået et nyt projekt BNBO som betyder, at alle vandværker skal 

udvide sikkerheden ved vore boringer og gøre større områder sprøjtefri for 
pesticider. Der skal forhandles med de berørte lodsejere om en frivillig ordning, 

evt. en forpagtning eller leje af jorden. 

 
Vi skal hurtigst muligt have lavet en ny erstatningsboring, tilladelsen og 

placeringen ligger hos kommunen, vi venter kun på at gå i gang. 
 

Vi har i 2021 haft en tilgang på nye andelshavere på 83 til i alt 2511. 
Vandforbruget var 2021 på 196.909 m3 mod 197.606 m3 i 2020. 

Ledningstabet var i 2021 på ca. 10 %, men der er siden fundet brud, så det 
skulle nu være reduceret. 

 
Til sidst en tak til bestyrelsen og personalet for et godt og positivt samarbejde. 

 
Efter enkelte opklarende spørgsmål, bl.a. om indkaldelsen til generalforsam-

lingen, kunne beretningen tages til efterretning. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Statsaut. revisor Leo Kjeldsmark gennemgik regnskabet, og efter opklarende 
spørgsmål blev det godkendt. 

 
  



4. Budgetter for 2022-23 forelægges til godkendelse, og orientering 

om overslag for 2024-25 og 26. 

Nfmd. Nils Høj fremlagde budgetterne og oplyste bl.a., at overdækningen var 
afsat til større investeringer, bl.a. blødgøringsanlægget og en ny boring. OK. 

 
5. Indkomne forslag, ingen. 

 
6. Valg af formand. 

Genvalg af Børge Larsen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Genvalg af Nils Høj, Steffen Jakobsen og Jesper Christensen. 

 
Suppleanter til bestyrelsen 

Genvalg af Leiff A.E. Olsen og Mogens Jappe. 
 

8. Valg af registreret eller statsaut. revisor. 

Leo Kjeldsmark blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt, intet. 
 

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. 
Fmd. takkede dirigenten for god ledelse, og forsamlingen for en god general-

forsamling.   
 

 
Hans Bech     Georg Vad-Nielsen 

Dirigent     Referent 


