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Generalforsamling d. 4. juni 2011 kl. 1000 

Roholte Forsamlingshus. 
 

 

Der var fremmødt 54 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 indledte beretningen med at udtale nogle mindeord om vores 

bestyrelsesmedlem John Bachman som er afgået ved døden i april måned 

. 

Der har været stor aktivitet i det forløbne år. 5 bestyrelsesmøder er afholdt. Der har været 

mange reparationer, INKA-kassen justeret, det automatiske filterrensningssystem brød 

sammen. Det havde indflydelse på det elektriske system som reagerede ved at PHFI relæet 

på råvandspumpen koblede ud og dermed standsede vandforsyningen. Som en nødløsning 

er der monteret en transformer på styrestrømsledningen til boringerne. Brønd 1 hævet. Nyt 

sugerør i rentvandstanken, reparation af niveaumålere. 

Som berettet på generalforsamlingen sidste år er vi grundet for højt fluoridindhold blevet 

pålagt at lave foranstaltninger til at bringe fluoridindholdet ned under den maximale 

grænseværdi (1,5) inden 3 år fra januar 2010. 

Spørgsmålet er nu : Skal vi investere ca. kr. 200.000 i et tidssvarende fuldautomatisk 

styresystem, eller skal vi overgå til vandforsyning fra et andet vandværk. 

 Alternativ 1 

 Firmaet Vandteknik har givet et tilbud på en løsning af dette problem.  

-De nuværende pumper er for kraftige og suget forårsager derfor en koncentration af 

fluorid omkring suget i boringerne. Vandteknik`s tilbud indeholder  

- Hævning af suget i de 2 boringer,  

-Andre pumper som sammen med frekvensstyring af pumperne i boringerne og på  

rentvandssiden, kun yder det der aktuelt er behov for og derved hæmmer koncentrationen 

af fluorid omkring boringerne.  

-En omlægning af det elektriske system på vandværket. 

 -Automatisering af kontrolfunktioner, så vandværket er mere pasningsfrit. 

Dette tilbud lyder på knap 200.000kr. 

Bestyrelsen har beset Hårbølle Strand Vandværk på Møn, som havde de samme problemer 

med fluorid og hvor Vandteknik har etableret et system som svarer til deres tilbud til os. 

Man har her fået fluoridtallet sænket til 1,1 (maxværdi ,15). 

Vi har som en test hævet boring nr.1 og fået et positivt resultat. Værdien er sænket fra 1,7 

til 1.4. 

Udover  problemet med fluorid har Mosebølle Vandværk ikke forureningsproblemer. 

 

Minus ved at lave denne  investering er at man ikke kan forudsige hvor længe vi holder 

problemet fra døren.  
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Alternativ 2 

Sammenlægning med andet vandværk. 

 Der ligger  3 vandværker rundt om os som kan være inde i billedet. Orup Vandværk, 

Leestrup Vandværk, Brøderup-Mogenstrup Vandværk. 

Leestrup er ikke attraktivt da de kun har halvt så mange aftagere som os. Orup Vandværk 

har endnu større fluoridproblemer en os. Brøderup er et kommunalt vandværk. 

Kasserer Morten påpegede i et indlæg at det økonomisk er sikrest at tilslutte sig et andet 

vandværk. Der er alene i år brugt 22.000 kr. på bestyrelsesarbejde og vandværkpasning. 

Vil der fortsat være frivillige som er rede til at ofre tid ? Vil man i fremtiden, fra det 

offentlige, kræve mange flere vandprøver og nedlæggelse af de mange små vandværker?. 

 

Det der taler for en sammenlægning er at der er større forsyningssikkerhed, flere til at dele 

eventuelle udgifter i fremtiden. 

 

Ingen af alternativerne er gratis. Sammenlægning med et andet vandværk medfører at der 

skal graves flere hundrede meter rør ned og at de nuværende installationer og bygninger 

rives ned. Der også ”jernrørs problemet ” som spøger.  

 

 Efter en længere diskussion var der en vejledende afstemning ved håndsoprækning. 28 for 

at investere i et nyt styresystem og 18 for nærmere at undersøge mulighederne for 

forsyning fra andet vandværk. 

Det arbejder bestyrelsen videre med. 

 Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

Regnskab 

 

Der er et underskud på ca. 9.000. Der har været udgifter til bl.a. en affugter, INKA-kassen, 

hævning af boring nr.1, udskiftning af pumper.  

Målet over tid er at der hvert år henlægges ca. 40.000. Hvis vi investerer i renovering som 

omtalt under beretningen, bruges den disponible kapital og så er det et spørgsmål om vi 

skal sætte kontingentet op i 2012. 

Kassereren nævnte at vi nok er det eneste vandværk som opkræver bagud og det er måske 

også noget vi skal se på. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Forslag   

 

Bestyrelsen foreslår at ændre teksten i vedtægterne vedr. tidspunktet for indlevering af 

forslag til beslutning på den årlige generalforsamling, således at 30. april er sidste dag, 

forslag skal være bestyrelsen i hænde for at det kan behandles på den efterfølgende årlige 

generalforsamling. 

Det blev enstemmigt vedtaget. 
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Valg  

 

Valg til bestyrelsen: 

 

På valg er: 

Kurt Solbjerg  Genvalgt 

Jan Schneider  Genvalgt 

               Hugo Christensen Valgt 

Frank Høj Jensen  Valgt til suppleant. 

 

Valg af revisor 

 

Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt. 

 

Eventuelt: 

Ingen  

 

 

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 

 

 

Kurt Solbjerg                  Morten Christensen          Sv. Wedege                   

 

Formand          Kasserer        Sekretær 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Christensen og Jan Schneider var fraværende. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


