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Generalforsamling d. 17. juni 2012 kl. 1000 

Roholte Forsamlingshus. 
 

 

Der var fremmødt 42 medlemmer. 

 

Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og bad om forslag til dirigent.  

Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

indvarslet rettidigt og dermed lovlig. 

 

 

Bestyrelsens beretning 

 

Formanden berettede at det har været et travlt år med mange møder og en hel del besvær 

med at holde produktionen i gang. 

Der har været 3 opgravninger og fornyelse af jernrør -2 frostsprængte målere og 1 der løb 

baglæns hvilket er noget usædvanligt. Autoskyllet har været i stykker og i nogen tid måtte 

Hugo skylle manuelt. 

Som en del af det kommende projekt med vand fra NK-Forsyning forventes det at 

vandprisen skal være 7,00kr. +8,00kr. pr m3  

Fluoridproblemet har givet megen aktivitet. Suget i boringerne er hævet i et forsøg på at 

mindske fluoridindholdet, men uden resultat. Frekvensstyring på pumperne hjalp heller ikke. 

Fluoridindholdet ligger stadig på den tilladte grænse 1,5 ml/l.  

Faxe Kommune pålagde os for 3 år siden at få løst problemet med en 3 årig frist. Den er nu 

udløbet. Der er ikke udsigt til at fluoridindholdet vil ændre sig i positiv retning. Tværtimod 

vil fluoridindholdet stige. 

Hvis vi selv skal forsøge med en ny boring, så ved man aldrig om denne nye boring er 

acceptabel. Hvis ikke så er pengene spildt. Desuden skal vi under alle omstændigheder 

bruge ca. 200.000kr. på ny el-installation på værket. 

For at fremtidssikre vandleverancen anbefaler bestyrelsen derfor at vi køber vand fra 

Næstved Forsyning 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

Regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet, som var udsendt til alle andelshavere sammen med 

indkaldelsen til generalforsamling. Samtidig blev forevist en oversigt over de sidste 9 års 

resultater og udvikling i egenkapitalen. I regnskabsåret og det foregående har der været 

underskud på grund af arbejdet med fluorid-problemet og reparationer på et nedslidt 

elektrisk system. Set over de sidste 9 år har det imidlertid været muligt at forøge 

egenkapitalen betydeligt. 

Vandværket har pr. 31/3 likvide midler på 490 t.kr. Af disse kan ca. 250 t.kr. bruges til 

investeringer, mens resten skal dække den løbende drift indtil næste års indbetalinger 1/3 

2013. 

Regnskabet blev godkendt. 
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Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af egen produktion af vand 

 

For at fremtidssikre vandleverancen både kvantitativt og kvalitativt har bestyrelsen 

udarbejdet et forslag om at købe vand fra Næstved Forsyning (NK-vand) med en investering 

på ca. 250.000kr. 

Svend fremlagde, understøttet af Mortens PowerPoint, en plan for tilslutning til NK-vand. 

 

NK-VAND leverer vand fra deres ledningsnet ved stikvejen til  Præstøvej nr. 152 m.v., nord 

for åen. Der nedgraves en ledning derfra og langs med Præstø/Faxevejens nordlige side, ca. 

300 m, og forbindes til vores ledningsnet. 

 

 

Fremgangsmåden er følgende: 

  

 
 

TRIN 1 

 

Sammenkobling mellem NK-vand og Mosebølle på Præstøvej som udstyres med vandmåler som via et GSM 

modem eller GSM forbindelse kan sende og modtage sms’er.  Trykregulator. 

Aflæsning på hjemmeside. 

 

TRIN 1 A 

 Hvis der for lidt tryk til Egemosevej: 

Trykforøger for enden af Fjordvej kan indsættes. 

 

TRIN 1 B 

For lidt tryk på vestsiden af Sommerlystvej og på Digestykket: 

Der kan etableres en forbindelse mellem Glentevej under Sommerlystvej til Digestykket. 

 

TRIN 1  C 

Hvis de ovenstående trin ikke fungerer tilfredsstillende kan vi forbinde rentvandsledningen på Præstøvej med 

råvandsledningen og lade den indgå i rentvandssystemet for derved at få mere vand i systemet. 

 

TRIN 2 

Hvis de ovenstående metoder imod al forventning ikke fungerer tilfredsstillende, kan vi forbinde 

rentvandsledningen på Præstøvej med råvandsledningen og lede vandet enten til udpumpning gennem 

rentvandskarret eller til direkte udpumpning, hvis der er vand nok på sugesiden af pumperne. 

 

Strømretning 

Når vi får vandet fra NK-vand så er vandets strømretning ændret til at løbe en anden vej og det vil 

sandsynligvis resultere i at der løsrives aflejringer i ledningsnettet. Såvel kalk som belægning på indersiden af 

rørene. 

 

Udskylning 

Der vil blive foretaget en udskylning af nettet når vi åbner for NK-vandet og der vil blive lavet en kontrol af 

vandtrykket rundt om i området. 

Trykket vil blive øget til 4,5 BAR. 

 

 

 

 



 

 

Generalforsamling 17 juni 2012[Skriv tekst] Side 3 
 

 

 

Vandværket intakt 

Nuværende system vil være intakt under hele processen og indtil vi er sikre på at det ny system fungerer 

tilfredsstillende og det er måske helt frem til næste sommer. 

Derefter vil boringerne blive lukket, fjernet og vandværket strippet. 

Er der nogen der vil leje vandværksbygningen.  

Vinlager -  Ostelager eller andre friske forslag. 

 

Arbejdet er sendt i udbud til forskellige entreprenører og tekniske firmaer. 

Der skal indgås en kontrakt med NK-Vand 

Kassereren forelagde et budget over driften som udpumpnings-værk contra den nødvendige investering i nyt 

elektrisk system, hvis produktionen fra egne boringer skal fortsætte. 

Vi forventer at skulle købe ca. 7.500m3 vand pr. år. Prisen vil blive 8,00 kr. mod nu 6,00 kr. pr. m3, mens det 

faste bidrag forventes uændret på 700 kr.  

Investering i udpumpnings-løsninger 215.000 kr. som afskrives over 15 år. Investering i nyt elektrisk system 

170.000 kr. som afskrives over 5 år (hvorefter bestyrelsen forventer at der igen vil være overskridelse af 

fluorid-grænseværdien). 

Med samme priser og derfor samme indtægter, vil udpumpningsløsningen give et årligt overskud på 46.000 kr. 

mens produktion fra egen boring vil give et overskud på 39.000 kr. 

Dagsordenens forslag om nedlæggelse af egne boringer og køb af vand fra NK-Vand med en investering på 

250.000 kr. blev enstemmigt vedtaget. 

 

Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen fører dette projekt ud i livet. 

 

Indkomne forslag fra medlemmer 

Der var ingen 

 

 

Valg til bestyrelse 

Morten og Svend samt suppleant Frank Høj blev genvalgt  

 

Valg af revisor  

Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt. 
 

 

Eventuelt 

Tidshorisonten for projektets gennemførelse blev der spurgt til. Forventet start i august september. 

Formanden reklamerede for at man gik ind på hjemmesiden og tilmeldte sig den SMS-tjeneste hvor man kan 

modtage besked hvis vi er nødt til at lukke for vandet. 

 

 

 
 

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 

 

 

Kurt Solbjerg       Morten Christensen     Sv. Wedege    Jan Schneider Hugo Christensen               

 

Formand     Kasserer               Sekretær          Næst form.      Vandv.passer 

 
 

 

 

    

 


