
Generalforsamling den 24.maj 2009 kl. 0945 
Roholte Forsamlingshus. 

 
 
Der var fremmødt 37 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. 
Morten berettede endvidere, at der havde været et koordineringsproblem med grundejerforeningen 
om tidspunktet for afholdelsen af vandværkets generalforsamling. 
 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Formanden indledte beretningen med at konstatere at det går forrygende godt.  
Der har været afholdt 4 møder i løbet af året.  
Et bestyrelsesmedlem, John Bachman, har ønsket at udtræde af bestyrelsen og suppleanten Hugo 
Christensen er derfor indtrådt i stedet for. 
 
Der har været 2 mindre afbrydelser af vandforsyningen p.g.a. utætte jernrør på Digestykket 20 og 
22. 
 
En måler er blevet fjernet fra Niels Juelsvej, men er nu erstattet. En mærkelig sag. 
 
Det eneste problem der blev konstateret ved analysen af vores vand var, at vi har et for højt 
FLOURID tal. Det er på 1,68 og må max være 1,50. 
Hvert år bliver der foretaget en vandprøve fra selve vandværket og hvert 3die år foretages en 
omfattende prøve af råvandet ved boringerne. 
Medierne har debatteret et for højt ARSEN indhold i mange vandværker. Det problem har vi ikke. 
Vores tal er 0,96 mod max 5,00, så vi ligger langt under max grænsen. 
 
Af kendte kommende udgifter, har vi udskiftning af filtermateriale i de store filterbeholdere og 
udskiftning af et manometer på en af boringerne ovre i skoven.  
   
Regnskabet, som Morten vil fremlægge, udviser i år et overskud. 
 
Formanden omtalte også, at vi har fået indført PBS betaling. 
 
Formanden afsluttede beretningen med at takke John Bachman for den tid han har deltaget i 
vandværkets bestyrelse, samt bestyrelsen for et positivt arbejde i det forgangne år.  
 
Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget. 
 
Regnskab. 
 
Kassereren Morten Christensen henviste til underskuddet i 2007 på 34000kr., som skyldtes den 
store udgift til udskiftning af filterbeholderen. 



I dette regnskabsår er overskuddet blevet til knap 36.000kr. 
Det er lige i underkanten af, hvad vi kalkulerer med som nødvendigt pr. år. 
Da vi kan forudse større udgifter i de kommende år, er vi nødt til at sikre os en rimelig 
reservekapital. 
Overskuddet bør derfor være ca. 40.000kr. pr. år. 
 
Udgifter, som vi kan forudse, er blandt andet udskiftningen af de tidligere omtalte jernrør.  
Vi må forudse, at vi måske bliver pålagt at lukke vores nuværende boringer inden for en 
overskuelig årrække, idet indholdet af fluor ligger på grænseværdien. 
Omkostning til nye boringer er ca. kr. 750.000 – 1.000.000. 
 
Morten fortalte om de problemer han havde haft med at indføre PBS.  
Problemet var, at PBS ikke umiddelbart kunne kommunikere med vores EDB system. Derfor har 
det været nødvendigt at entrere med et lille firma som kunne levere en passende programlink. 
Herefter skulle postvæsnet så udsende opkrævningerne, men 1/3 af medlemmerne fik ikke nogen, så 
der måtte udsendes manuelle regninger. Det bevirkede, at der var for kort tid mellem udsendelse og 
rykkerbreve. 
Morten har været nødsaget til at bruge en del af sin arbejdsgivers tid for at få dette til at fungere, 
idet man kun kunne få fat i PBS inden for normal arbejdstid, så det har kostet foreningen nogle 
administrationsomkostninger, som det fremgår af regnskabet. 
Renteindtægten på bankkontoen blev kommenteret. Den skyldes en aftalekonto, hvor aftalen 
udløber i maj 2009. Næste år må renteindtægten forventes at blive mindre, da renteniveauet er 
faldet. 
 
Regnskabet blev fremlagt til afstemning og enstemmigt godkendt. 
 
Forslag 
 
Fra bestyrelsen blev det forslået, at man ændrer §8 i vedtægterne vedr. tidspunktet for afholdelse af 
generalsamling. 
Nuværende tekst: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. 
Foreslået ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj /juni  måned. 
 
Ændring i vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Der var ingen forslag fra medlemmerne.  
 
 
Valg.  
   
På valg var 
Formanden            Kurt Solbjerg                      Genvalgt 
Næstformanden    Hugo Christensen Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem    Poul Fjordvald                    Genvalgt 
 
Til ny suppleant blev forslået: 
Jan Schneider    Sommerlystvej 18                   Valgt 



Valg af revisor 
 
Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt. 
 
. 
 
Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 
 
 
Kurt Solbjerg                  Morten Christensen                     Poul Fjordvald 
Formand                               Kasserer                                       Best. Medl.              
 
 
Hugo Christensen Svend Wedege                        Morten Christensen      
Næstformand.                           Sekretær                                  Dirigent 
 
 
 
 
 
 
 


