
Generalforsamling søndag d. 29 maj 2005 i Roholte Forsamlingshus kl.1000. 
 
Da formanden Birk Rommelhof var forhindret i at være tilstede, bød Sv. Wedege velkommen og 
bad om forslag til dirigent . 
Morten Christensen blev valgt. 
 
Beretning ved Sv. Wedege: 
 
Der har i det forgangne år været afholdt 4 møder. 
 
Driften af vandværket. 
Det fungerer godt og er i god teknisk stand. 
Der har ikke været omkostningskrævende reparationer  hvilket påvirker regnskabet i positiv retning. 
Forbruget er nogenlunde konstant ca. 6000m3 
Kvaliteten er god, dog er der visse værdier som ind i mellem er kritiske. Fluorid særdeles kritisk. 
Vi har i mange år brugt det samme laboratorium til at analysere vores vand. Det har været foreslået 
at vi måske skulle tage tilbud fra anden side . 
Sundhedsmyndighederne har været på rutinemæssig inspektion og set på såvel vandværket som på 
de 2 boringer og fundet alt i orden. 
 
Vandmålere 
I 2006 skal der foretages en lovpligtig stikprøvekontrol af vandmålerne.  Det er en ret besværlig 
procedure der er foreskrevet og der er naturligvis også en omkostning forbundet med denne kontrol 
idet  ca. 20% af målerne skal demonteres og sendes til laboratorieundersøgelse. Derefter vurderes 
den generelle tilstand af samtlige målere ud fra denne analyse. 
Resultatet kan variere mellem at alle målere skal udskiftes til at ingen skal udskiftes. 
Efterfølgende skal denne kontrol udføres hvert år.   
Der blev i 1998 opsat 177 målere . Af dem er udskiftet ca.30. Det vurderes til at være en stor 
fejlprocent. 
I 2004 har Poul udskiftet  defekte 5 målere. 
En grundejer har sammenlagt 2 grunde til en matrikel og har derfor bedt om at få nedlagt 
vandforsyningen og målerbrønden på den ene grund 
 
Hovedstophaner  
Nye hovedstophaner skulle have været opsat i efteråret , men det sker først i denne sommer. 
Vi har taget tilbud ind  -- udgiften kommer til at ligge omkring 60.000 kr. 
Ved et ledningsbrud, hvor vi havde brug for at lukke en sektion af, konstateredes det, at det ikke 
kunne lade sig gøre da hanerne ikke fungerede. B.l.a. fordi de var ødelagt ved overkørsel af tunge 
køretøjer. 
 
Eksterne møder. 
Birk og Svend har deltaget i et møde i Kongsted. Mødet var etableret i forbindelse med 
sammenlægningen af Haslev - Rønnede - Fakse kommuner. 
Alle vandværker i den nye storkommune var indbudt og blev ledet af  ”Foreningen for vandværker i 
Danmark ” med det formål at etablere et samarbejde værkerne imellem. 
Der var mødt 9 vandværker op , som hver for sig redegjorde for deres drift og administration og 
problemer. 
Fakse kommune glimrede ved deres fravær. 



Der skal dannes et ” vandråd   som ved  årlige møder kan danne overblik over ”vandsituationen ” i 
den nye storkommune og  til udveksling af erfaring vedr. eks.driftadm. - indkøb af målere – 
vandanalyser og lign. 
Rådet har ingen kompetence overfor de enkelte medlemmmer , men er  ment som  et rådgivende og 
informations forum . 
 
Div. 
Fra ” Erhvervs og Byggestyrelsen ” er modtaget ” Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere” 
Vi skal udfærdige et kort som viser præcis hvor vores vandledninger er placeret på offentlig 
område. Dette materiale indgår i en større helhed som alle fremtidige ”graveaktører” skal bruge 
inden man går i gang med jordarbejder i offentlig vej og areal. 
Fakse Kommune har udsendt en vandforsyningsplan for 2004 , som er en beskrivelse af alle 
vandværker i kommunen, deres funktion ,vandkvalitet, geologiske forhold, nuværende og 
fremtidige problemstillinger.  
For Mosebølle vandværk anbefaler man et samarbejde med Orup vandværk 
 
Generalforsamlingsreferatet kan i fremtiden læses vores hjemmeside 
 
Kommentarer og spørgsmål til beretningen. 
Grænseværdierne for de forskellige stoffer som vand indeholder, er inden for de sidste år sænket 
drastisk via et EU direktiv.   
 
Hvad kan der gøres ved fluorforureningen? Når en boring er blevet mættet med fluor kan ikke gøres 
noget.! 
Hvem har ansvaret når en vandmåler frostsprænges?  Vandmålerne er vandværkets og udskiftes 
uden beregning for den berørte målerbruger. Frostsprængning burde dog ikke kunne forekomme 
hvis man behandler måleren forskriftsmæssig. 
Der blev berettet om at hanerne før og efter måleren ruster.! Inden vi foretager den omtalte 
stikprøvekontrol næste år  vil vi undersøge markedet for andre målere. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskab ved Morten Christensen. 
 
Resultatet for 2004 er bedre end det plejer. Vi har været heldige at der ikke har været noget stort 
vedligehold. 
Da vi må forudse  store udgifter i de kommende år, er  vores målsætning at sætte  35.000 kr. til 
løsning af  fluorproblemet,  10.000kr. til måler kontrol og 10.000kr. til hovedstophaner, til side om 
året.  
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Forslag:  Ingen 
 
Valg: 

Birk Rommelhof   genvalgt 
Poul Fjordvald   genvalgt 
Jan Karlsson   valgt i stedet for Marti   

Supl.  Kurt Johansen  i stedet for Helga som ønskede at træde ud. 



Valg af revision 
Vi anvender fortsat  ”Revisionkontoret i Fakse I/S ” 
 
Evt.: 
Der blev stillet spørgsmål ved at forslag skal være indsendt 1 april når generalforsamlingen først er i 
maj. 
Grunden er at vi kan udsende eventuelle forslag med indkaldelsen til generalforsamlingen og der 
skal være tid til undersøge og underbygge forslaget m.h.t. økonomi, gennemførlighed, o.s.v. 
 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl.1145. 
 
Sv.Wedege  Birk Rommelhof Morten Christensen  Poul Fjordvald  
sekretær  formand  kasserer 
    dirigent på  

generalforsamlingen 


