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Generalforsamling d. 10. juni 2018 kl. 1000 

Roholte Forsamlingshus. 

 

Der var fremmødt 51 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 i henh. til vedtagelse på sidste års generalforsamling. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Protokol og formandens beretning. 

3) Regnskab. 

    Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen. 

4) Indkomne forslag. 

    Ingen. 

5) Valg til bestyrelse. 

    På valg er: 

    Svend Wedege 

    Morten Christensen 

    Suppleant, Frank Høj Jensen. 

6) Valg af revisor. 

7) Eventuelt. 

5) Valg til bestyrelse. 

6) Valg af revisor. 

7) Eventuelt 

Bestyrelsens beretning for 2017/ 2018 

Vandforsyning fra NK-forsyning virker upåklageligt. 

I efteråret blev det påtalt i medierne, at drikkevand kunne indeholde chloridazon. Derfor testede 

NK-forsyning drikkevandet i deres/ vores forsyningsområde for roe-ukrudsmidlet chloridazon. 

Analysen viste ingen spor af dette. 

I øvrigt viser analyserne, at kvaliteten af vandet er uden anmærkninger. 

Hårdhedsgraden af vandet fra NK-forsyning er 17dH. 

Der har været 4 brud/lækager på ledningsnettet på vandværkssiden. 

Der har været brud/lækager indenfor 6 parceller. 

Siden juni 2017 har vores forbrug været højere end normalt og det så ud til vi mistede 100 liter i 

timen eller 2m3 om dagen mere end vi plejer. I begyndelsen af februar i år var et brud på 

Digestykket blevet så stort at vandet stod op på vejen, hvor vi kunne se det. Vi følger stadig 

forbruget løbende og mener nu det er normaliseret. 

Hugo har monteret brøndantenner ved vandmålerne Strandholm 3 & 9 for at optimere den 

elektroniske aflæsning. 

Nogle brønde manglede flamingo foringer ( helt eller delvist ). Der har Hugo har nu monteret nye 

foringer. 

Statsafgiften pr. m3 vand er pr. 1/1-2018 steget med 15 øre, så nu betaler vi kr. 18.59 pr. m3. 

(Til NK-forsyning kr. 7.09, til Msbvand kr. 1.41, statsafgift kr. 6.37, moms kr. 3.72 ) 
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Der er kommet en ny EU forordning vedr. persondata. Dens formål er at beskytte de oplysninger 

om forbrugerne, som virksomheder registrerer, indsamler og opbevarer. Man skal kunne 

dokumentere at disse oplysninger behandles sikkert. 

Vi er i gang med at ajourføre vores database. 

Ifølge persondataloven skal grundejerne give tilladelse til at vi må sende en mail og sms. 

Mailen bruges til at informere om service-aflæsning af målerne samt indkaldelse til 

generalforsamling. 

Sms bruges til at informere en bruger om lukning af vandforsyningen i tilfælde af ledningsbrud eller 

reparations arbejde, samt orientering om estimeret tidsforbrug indtil reparationen er udført. 

Hvis en bruger ønsker disse informationer, kan tilmelding med e-mail adresse og mobil telefon 

nummer ske til Morten på vand@msbvand.dk eller til Kurt på tlf. 30 24 92 20. 

Kommentarer til beretningen: 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om det var nødvendigt at vi har egen bestyrelse og de derved 

forbundne omkostninger. Kunne vi ikke lige så godt nedlægge Mosebølle Vandværk og blive 

forbrugere under NK-forsyning? 

 

Svaret var at i den indledende fase af forhandlingerne med NK-Vand erklærede de på vores 

forespørgsel at det var de ikke interesseret i og hvis noget sådant skulle komme på tale så vil 

indebære at de skulle sikre sig økonomisk baggrund for omkostninger bl.a. jernrørsproblematikken 

og vores forsyningsnet generelt. 

Et medlem fremhævede at vi for et par år siden vedtog at vi fortsat vil have vores egen 

vandværksbestyrelse  

Ligeledes blev det fremhævet at vi ikke var forpligtede til at have ekstern revisor. Det er måske 

rigtigt, men at benytte intern revision frem for en fagmand er ikke ønskeligt. 

Et andet synspunkt var spørgsmål om foreningen er skattepligtig eller ej. 

Det kom der megen debat ud af. Vandværksforeningen har for et års tid siden været forelagt det 

spørgsmål og de kunne ikke give et klart svar, men kun henvise til en enkelt dom som ikke dækkede 

rigtigt vores situation. Man vil efterfølgende undersøge sagen endnu en gang. 

 

Regnskab 

Kassereren Morten Christensen fremlagde årsregnskabet, som var udsendt til andelshaverne i e-

mail'en forud for generalforsamlingen. 

Regnskabet er som sidste år opstillet efter den vejledningen for vandværker, som kræves for at få 

godkendt takstbladet. Det betyder at årets resultat vises under indtægterne og benævnes 

overdækning. Årets positive resultat på 9.622 er vist som en negativ overdækning. Sidste år var 

resultatet positivt med 27 t.kr. Forskellen skyldes især årets læk på ledningsnettet som har kostet 

større reparationsudgifter og større køb af vand, samt afskrivning på de digitale ledningskort. 

 

I det kommende år ventes en forbedring på 10-15.000 hvis der bliver færre og mindre brud. 

 

I balancen på side 8 er en bankbeholdning på 650 t.kr., hvoraf en del skal bruges til driften indtil 

næste indbetaling i februar 2019. 

 

Vandværket har en egenkapital på 698 t.kr., hvoraf 520 t.kr. er indbetalt kapital fra andelshaverne. 

Der blev spurgt til investeringsplanen. Den omfatter den kommende større udskiftning af jernrør i 

sommerhusområdet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 
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Valg til bestyrelse. 

På valg er: 

Svend Wedege 

Morten Christensen 

Suppleant, Frank Høj Jensen. 

 
Alle genvalgt. 

Valg af revisor 

Revisionskontoret i Faxe blev genvalgt. 

Eventuelt. 

Ingen spørgsmål 

 

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 

 

 


