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Generalforsamling d. 16. juni 2019 kl. 1330 

Roholte Forsamlingshus. 

 

Der var fremmødt 52 medlemmer. 

Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og foreslog Morten som dirigent.  

Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet 

rettidigt og dermed lovlig i henh. til vedtægterne. 

Et medlem nævnte at vedkommende ikke havde adgang til computer og derfor ikke havde 

mulighed for at blive oplyst om indkaldelse til generalforsamling. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Protokol og bestyrelsens beretning. 

3) Regnskab. 

    Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen. 

4) Indkomne forslag. 

    Ingen. 

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 for 2018/ 2019 
 

Levering af vand fra NK-forsyning fungerer fint. Der har ikke været afbrydelse af vandforsyningen 

fra NK’s side i det forløbne år. 

 Miljøstyrelsen kræver nu obligatorisk kontrol for Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (C-A), som følge 

af fund af dette i indvindingsboringer til drikkevand. C-A er et nedbrydningsprodukt af 

svampemidlet Chlorothalonil til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs 

og jordbær på friland. 

Eurofins har foretaget vandanalysen for NK-forsyning og analyse resultatet overholder 

kravværdierne fra Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019. D.v.s 

under 0,01 microgram/l.  

EU har udsendt nye direktiver om vandanalyse og de anvisninger efterlever NK-forsyning. 

Pris pr. m3 vand er pr. 1/1 2019 kr. 18.59. 

Til NK-forsyning kr. 7.67 til Msbvand kr. 0,83, statsafgift kr. 6.37, moms kr. 3.72. 

Hårdhedsgraden af vandet er 17dH iflg. NK-Forsynings hjemmeside. 
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For at undgå kalkudfældning anbefales en temperatur på 55 gr. C i varmtvandsbeholderen. 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 3 GDPR møder. Persondatapolitik for Mosebølle vandværk er 

færdigformuleret og ligger nu på hjemmesiden msbvand.dk. 

I det forløbne år har der været 2 ledningsbrud på vandværkssiden (Ternevej 9 og Præstøvej 161). 

Der er monteret en stophane på ledningsnettet på Præstøvej til Bodevænget. 

Efter at de 2 lækager er fundet og repareret, er vandspildet nu på et normalt niveau ca. 2 %. 

Vi har gennemgået alle brønde for fejl/ mangler, især flamencoforing og dæksler. Hugo har 

repareret og udskiftet efter behov. 

Defekte håndtag/kugleventiler er udskiftet af en VVS installatør. 

På generalforsamlingen 2018 spurgte en bruger om nødvendigheden af at have egen bestyrelse og 

om vi ikke lige så godt kunne nedlægge Mosebølle vandværk og blive forbruger under NK-

forsyning. 

Vi har til NK-forsyning fremlagt spørgsmålet: Er NK-forsyning interesseret i at overtage Mosebølle 

Vandværk med tilhørende forpligtelser? 

NK-forsyning har ikke truffet en beslutning endnu, da det kræver store overvejelser. 

På generalforsamlingen 2018 blev der også spurgt om foreningen var skattepligtig eller ej, fordi der 

måske skelnes mellem vandværker, der selv producerer deres vand og vandværker, som køber 

vandet af et nabovandværk og distribuerer vandet til sine forbrugere. 

I 2009 blev skatteloven ændret så skattefritagelsen nu gives til vandforsyninger, og den skelnen 

skatteloven måske havde mellem vandproducenter og vanddistributører, ikke gælder længere. 

Mosebølle vandværks aktivitet er derfor ikke skattepligtig. 

Der blev stillet spørgsmål til oplysningen om vi er skattepligtige. Vi er ikke skattepligtige. 

Spørgeren stillede sig tvivlende overfor om det var korrekt som beskrevet i beretningen.  

Morten redegjorde meget detaljeret og uddybende for sagsforløbet om dette spørgsmål helt tilbage 

fra starten af 2000 tallet og frem til dato. Der er ikke formuleret et klart svar på fra myndighederne 

side, men det man må selv bedømme ud fra sagsbeskrivelsen og der har bestyrelsen vurderet at 

Mosebølle Vandværk ikke er skattepligtig. 

Regnskab 

Det forgangne år har akkumuleret et overskud på ca. 12.000kr. 

 Der er solgt ca. 6800m3. 

Købt lidt mere gr. salg og lækager. 

Der har været færre reparationer, men en stor reparation på Ternevej samt en stor udgift til 

etablering af en stophane til Bodevænget. Bodevænge-stophanen er aktiveret og påvirker kun 

resultatopgørelsen med en afskrivning på 6.029. 

 

Balancen ligger på ca. 780,000k. 
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Regnskabet er et udtryk for ” Hvile i sig selv ” princippet. Dette faldt en spørger for brystet. Han 

mente at så må man ikke forøge formuen. Dertil svarede Morten at det skal ses i lyset af at vi 

forventer ret store udgifter i fremtiden grundet nedslidning af distributionsnettet. I særdeleshed 

jernrørsproblematikken. 

Der udspandt sig en længere debat om udgiften til kontorartikler og godtgørelser. 

Morten gennemgik udgiftsbilagene til almen information. 

Et Spørgsmål gik på at afskrivningen på målerne er slut om 3 år. Hvad har man så tænkt sig? 

Svaret var at det er der ikke taget stilling til endnu. 

  4) Indkomne forslag. 
    Ingen. 

 

5) Valg til bestyrelse. 
    På valg er: 

    Kurt Solbjerg-Nielsen 

    Jan Schneider 

    Hugo Christensen 

  Suppleant, Frank Høj Jensen. 

Alle blev genvalgt 

6) Valg af revisor.. 

Genvalg 

 

7) Eventuel  

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 

Fraværende 

 


