
Generalforsamling d. 25 maj 2008 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 og beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Formanden indledte beretningen med at omtale de store udgifter der har været i forbindelse med 
udskiftningen af den ene af 2 filterbeholdere. Det var en meget besværlig operation idet beholderen var 
kalket fuldstændig til, så man var nødt til at skære den op på stedet og løfte den ud af bygningen med 
taljer. Den har ikke været skiftet i flere år. For at forhindre at det sker igen er der indgået aftale med  
Contech om en regelmæssig service og eftersyn af filterbeholderne og udskiftning af filterne. 
Den  ene af 2 pumper skal udskiftes. Den er temmelig gammel og er begyndt støje i lejerne. 
 
Der har kun været få afbrydelser af vandforsyningen i det forløbne år. 
Der har været et par brud på forsyningsledningerne. Det er det sædvanlige problem med de jernrør som er 
mellem  forsyningsledningen og måleren. Det er et problem som sandsynligvis vil være tiltagende i de 
kommende år. Årsagen til dette er den megen trafik og i særdeleshed tunge trafik med store lastbiler. 
Vi må forudse at alle disse jernrør skal skiftes, men vi har besluttet at tage det efterhånden som der opstår 
brud. 
En vandanalyse viste at der var spor efter koliforme bakterier. 
Der blev fortaget en ny analyse og den viste ingen koliforme bakterier. 
Vandkvaliteten er i øvrigt meget fin. 
Faxe kommune har foretaget teknisk eftersyn af vandværket og boringerne. De kontrollerer om der er rent 
, rydeligt og i det hele taget er acceptable forhold i henhold til reglerne om vandforsyning. 
De havde kun positive kommentarer. Ros til Poul. 
 
Formanden tilrådede, at hvis man lukker af for vandet på måleren, at man ikke KUN lukker hanen på 
afgangssiden,  men også lukker hanen på tilgangssiden af måleren samt også lukker aftapningshanen, idet 
der ellers kan løbe udefra kommende vand ind i ledningen når det sekundære grundvand stiger op over 
måleren. 
 
Formanden afsluttede beretningen med at takke Finn Rasmussen, som har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejde, for den tid han har deltaget i vandværkets bestyrelse, samt bestyrelsen for et positivt 
arbejde i det forgangne år.  
 
Der var en kommentar til beretningen som drejede sig om, at der ikke var udsendelsesdato på 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget. 
 
Regnskab. 
 
Kassereren  Morten Christensen henviste til at side 4-5 indeholder de mest interessante              
oplysninger. Der vises svingningerne over de sidste 5 år. 
Svingningerne skyldes meget uregelmæssige udgifter. 
Underskud i 2007 på 34.000kr. skyldes den store udgift til udskiftning af omtalte filterbeholder. 
Den likvide beholdning er samme grund faldet. 
Da vi kan forudse større udgifter i de kommende år er vi nødt til at sikre os en rimelig reservekapital. 
Udgifter, som vi kan forudse er blandt andet udskiftningen af de tidligere omtalte jernrør.  



Vi må være forberedt på at vi kan blive pålagt at lukke vores nuværende boringer inden for en 
overskuelig årrække, idet indholdet af fluor ligger på grænseværdien på nuværende tidspunkt. 
Nye boringer  ligger i omegnen 750.000 –1.000.000 kr. 
Udgiften til analyser vil også stige idet kommunen forlanger kortere interval mellem analyserne. 
På positivsiden kan nævnes at vi har brugt lidt mindre vand i 2007 og afgiften til staten har været mindre. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
Regnskabet  blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 
 
Forslag 
 
Der var indkommet 2 forslag til bestyrelsen. 
Fra Poul Olsen Sommerlystvej  28 er der indkommet et forslag om nedsættelse af det faste kontingent fra 
600 kr. til 150 kr. og at m3 prisen hæves fra 5 til 12 kr. 
Da forslaget ikke var indsendt rettidigt blev forslaget afvist under dette punkt og henvist til eventuelt. 
Fra Sv.Wedege Digestykket 3 er der indkommet et forslag vedr. betaling af kontingent og andre former 
for opkrævninger fra medlemmerne fremtidigt udføres via PBS, samt at de medlemmer som IKKE 
tilmelder sig ordningen pålignes et administrationsgebyr efter samme regler som Faxe Kommune 
benytter. 
Morten har foretaget undersøgelser hos bl.a. PBS for at finde ud af om det var anbefalelsesværdigt i 
relation til en lettelse i administrationen. 
Han forklarede lidt om den tekniske løsning og fortalte at det kunne lade sig gøre for omkring 2000 kr. 
Der var forståelse for forslaget og man enedes om at administrationsgebyret skulle være lig med det 
laveste beløb som Faxe Kommune anvender. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Valg.  
   
På valg var 
 Kassereren Morten Christensen                   Genvalgt 
Sekretæren  Svend Wedege                           Genvalgt 
Suppleant    Finn Rasmussen                         Ønskede ikke genvalg 
 
Til ny suppleant blev forslået: 
 Hugo Christensen Sommerlystvej 20            Valgt. 
 
Valg af revisor 
 
Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt. 
 
Eventuelt. 
 
Poul Olsen`s forslag, som var henvist til eventuelt ,om nedsættelse af det faste kontingent fra 600 kr. til 
150 kr. og at m3 prisen hæves fra 5 til 12 kr. blev diskuteret. 
Der blev protesteret kraftigt bl.a. fra fastboende , men også fra andre som henviste til at der bl. a. er 
jernrørsproblematikken som kommer til at koste en større sum i de kommende år og dette jo kun 
forekommer i sommerhusområdet .  
Skal man så kun påligne sommerhusbeboerne denne udgift?? 
Der blev argumenteret med, at der ville opstå alvorlige problemer med vandkvaliteten, hvis de fastboende 
ikke sikrede et stabilt forbrug af vand hele året, at det højst kostede vandværket 3 kr. at levere 1 m3 vand, 
så den nuværende pris på 5 kr. pr. m3 betød allerede, at fastboende støttede sommerhusejerne, at 
betalingen til vandværket ikke var for de m3 vand man forbrugte, men for at der altid er vand til rådighed 
i vandhanen, når forbrugerne vil bruge det. 
Der blev efter debatten foretaget en vejledende afstemning. 
Der var 5 som stemte FOR forslaget og 33 som stemte IMOD forslaget. 



 
 
Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 
 
 
Kurt Solbjerg                  Morten Christensen                     Poul Fjordvald 
Formand                               Kasserer                                       Best. Medl.              
 
 
John Bachmann                  Svend Wedege                        Morten Christensen      
Næstformand.                           Sekretær                                  Dirigent 
 


