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Generalforsamling d. 11. juni 2017 kl. 1000 

Roholte Forsamlingshus. 
 

 

Der var fremmødt 52 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. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Protokol og bestyrelsens beretning. 

3) Regnskab. 

4) Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne § 8, 3. afsnit fra: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved 

særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af 

dagsorden. 

Til: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel 

med angivelse af dagsorden, ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på 

vandværkets hjemmeside og udsendelse af e--mails til registrerede e-mail adresser. 

 

5) Valg til bestyrelse. 

På valg er: 

Kurt Solbjerg-Nielsen 

Jan Schneider 

Hugo Christensen 

Suppleant, Frank Høj Jensen. 

 

6) Valg af revisor. 

 

7) Eventuelt 

 

Bestyrelsens beretning 

 

Formanden berettede at det fungerer fint med vand fra NK-Forsyning. Der har kun været 1 afbrydelse i 

vandforsyningen fra deres side i det forløbne år og det var en planlagt afbrydelse d.26 oktober om natten. 

Kvaliteten er ifølge vandanalyserne helt i top. 

Vi har haft 1 ledningsbrud i 2016/2017 . 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 møde med projektledelsen for GPS-opmålingen til det digitale 

ledningsnet. Over 2 dage foretog vi enkeltvis GPS opmåling af samtlige vandmålere og stophaner. Ud fra 

disse nøjagtige positioner og ledningsinformationer fra vores eksisterende tegninger, udarbejder firmaet de 

endelige tegninger, som med stor fordel kan bruges i forbindelse med gravearbejde da ledningsnettet nu er 

vist meget nøjagtigt. Når vi har det endelige resultat kan det ses p vores hjemmeside msbvand.dk. 
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På ledningsnettet er der udskiftet 5 lukkehaner som ikke kunne lukke helt og så har vi haft et ledningsbrud 

på Sommerlystvej 14. Det var hul i et jernrør på vandværkssiden af målerbrønden. Da bruddet var inden 

målerbrønden ser vi først problemet når vandet pibler op af jorden.  

Vi har udskiftet jernrør 11 steder i alt 

 Der har været problemer med kalkgranulat i filtrene hos 6 husstande. Kalk forekommer i vandledninger og 

af forskellige årsager/påvirkninger kan disse løsnes periodevis. Man må bare rense filtrene hvis vandtrykket 

falder. Vi kan ikke gøre noget ved dette problem. For nogle år siden undersøgte vi hvad et kalkfjerneranlæg 

til hele vandværket ville koste. Prisen var ca. 125.000kr. Som forsøg købte Morten og jeg ( af egen lomme) 

en kalkfjernerenhed . Jeg har ikke oplevet forbedring ang. kalk i vandet. 

Vandrådet i Faxe kommune har udarbejdet et normalregulativ for private vandværker i kommunen. Det er 

trådt i kraft 31-12-2016 og kan ses på vores hjemmeside msbvand.dk. 

For fremtiden vil vi så vidt mulig bruge e-mailadresser til indkaldelse af generalforsamlinger + 

årsregnskaber og evt. andre informationer. 

Derfor opfordrer vi alle til at informere vandværket om deres e-mailadresse 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Regnskab 

Kassereren Morten Christensen fremlagde årsregnskabet, som var udsendt til andelshaverne forud for 

generalforsamlingen sammen med indkaldelsen. Regnskabet er revideret af Revisionskontoret i Faxe som 

har givet det påtegning uden forbehold. 

 

Resultatopgørelsen viser et overskud på 27.000 t. kr.  

Bestyrelsen tilstræber at henlægge 25-30 t. kr. hvert år til en eventuel større kommende udskiftning af 

jernrør i sommerhusområdet 

 

Vandværket har en egenkapital på 688 t.kr., hvoraf 520 t.kr. er indbetalt kapital fra andelshaverne. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne § 8, 3. afsnit fra: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved 

særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af 

dagsorden. 

Til: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel 

med angivelse af dagsorden, ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på 

vandværkets hjemmeside og udsendelse af e-mails til registrerede e-mail adresser. 

Forslaget blev vedtaget 

Valg til bestyrelse 

På valg er: 

Kurt Solbjerg-Nielsen 

Jan Schneider 
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Hugo Christensen 

  Suppleant, Frank Høj Jensen. 

 

Alle blev genvalgt 

 

6) Valg af revisor. 

Genvalgt. 

 

Eventuelt 

Spørgsmål om grunden til at vandværket ikke ville deltage i afholdelsen af jubilæumsfest sammen 

grundejerforeningen. 

Svar: Vandværket har ca. 50 medlemmer som ikke er tilknyttet grundejerforeningen så derfor kan den ikke 

medfinansiere en sådan sag.  

Vedr. vandværkets adgang til vandmålerne svarede formanden at vandværket skal have fri adgang til 

målerne, men at det i nogle situationer er hensigtsmæssigt at man henvender sig til beboerne inden man 

begynder at arbejde i brønden  

 

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 

 

 

Kurt Solbjerg       Morten Christensen     Sv. Wedege    Hugo Christensen               

 

Formand     Kasserer               Sekretær          .      Vandv.passer 

 

Jan Schneider 

 

Næstformand 

 

 

 


