
Generalforsamling d. 2o maj 2007 kl. 1000 
Roholte Forsamlingshus. 

 
 
Der var fremmødt 17 medlemmer. 
 
Formanden Birch Rommelhof bød velkommen og bad om forslag til dirigent. 
Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet 
rettidigt og dermed lovlig og beslutningsdygtig.. 
 
Beretning 
Formanden indledte sin beretning med at beklage at vi i år ikke kunne holde generalforsamlingen 
sammen med grundejerforeningen, men grundejerforeningen havde valgt at afholde møde i juni.  
Da vores regler siger at vi skal afholde generalforsamling i maj så måtte det blive hver for sig. 
 Ang. driftforstyrelser er vi sluppet heldigt gennem det 2006 ,der har kun været få stop af 
vandforsyningen. Det var hovedsageligt i forbindelse med etableringen af de nye hovedstophaner.  
Vandets kvalitet har også været tilfredsstillende, dog har den sidste prøve her i foråret vist et lidt for 
højt kimtal. 
Vandmålerkontrollen viste at vores vandmålere er i rimelig god tilstand og vi derfor kan vente med 
at lave kontrol igen til 2010. Der ser i øvrigt ud til at der er nye  regler på vej vedr. 
vandmålerkontrol. 
Faxe Komune har afholdt et møde med henblik på at etablere et samarbejde mellem alle de små 
vandværker. Det handler både om at gøre driften  mere rationel og at øge forsyningssikkerheden. 
Økonomien er god. Vi har ikke behov for at sætte taksterne op. Vi kan forudse at der skal laves nye 
boringer eller at vi skal sammenlægges med andre vandværker, men er vi økonomisk rustet til. 
Formanden Birch Rommelhof ønsker ikke at fortsætte i foreningsarbejdet og benyttede derfor 
lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i hans periode som formand. 
 
Poul Olsen Sommerlystvej 28 fremførte at han af sin revisor havde fået besked kontingentet ikke er 
momsbelagt  og ønskede en forklaring. Det blev henvist punktet regnskab. 
Ellers ingen kommentarer til beretningen som blev vedtaget enstemmigt. 
  
Regnskab 
 
Morten berettede om den gode økonomi. Der er et overskud på 62000kr. i 2006 i modsætning til 
2005, hvor vi havde en udgift på 78000 til hovedstophaner. 
I 2006 brugte vi kun 1000kr. til vandanalyser, det beløb vil stige meget i 2007, måske i 
størrelsesordenen 10.000kr. 
Det blev bemærket at renteindtægten vil stige. Det forklarede Morten med at  vi har skiftet konto og 
dermed fået en bedre rente.(2 3/4 %) 
Kommentar til regnskabet:  
Vedr. moms på kontingentet fremsat af Poul Olsen konstaterede Morten at vi benyttede en korrekt 
regnskabsteknik i overensstemmelse med momslovgivningen. 
Poul foreslog i øvrigt at man satte kontingentet ned og lagde et par kroner på vandforbrugsafgiften. 
Det blev henvist til at indsende et forslag til næste generalforsamling. 
Regnskabet blev vedtaget enstemmigt 
 
 



Forslag fra bestyrelsen :   Ingen 
Indkomne forslag :            Ingen 
 
Valg til bestyrelsen. 
 
På valg : 
 
Formanden     Birch Rommelhof                                    Ønskede ikke genvalg. 
Best. medl.     Poul Fjordvald                                         Genvalgt 
Best. Medl.    Jan Karlsson                                             Ønskede ikke genvalg 
Suppleant      Kurt Solbjerg-Nielsen                               Valgt til bestyrelsesmedlem 
 
 
John Bachmann  Tjørnevænget 7                                    Valgt til bestyrelsesmedlem  
Finn Rasmussen  Tjørnevænget 16                                  Valgt til supl. 
 
Valg af revisor  
Revisionskontoret i Faxe                                                  Genvalgt. 
 
Dirigenten afsluttede mødet med at takke Birch og Jan for et godt samarbejde. 
 
 
 
 
 
Birch Rommelhof                Morten Christensen                     Poul Fjordvald 
Formand                               Kasserer                                       Best. Medl.              
 
 
Jan Karlsson                         Svend Wedege                              
Best. Medl.                           Sekretær 
 


