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Ordinær generalforsamling  søndag den 16. august 2020 kl. 10.00 i 
Roholte Aktivitetshus .

Fremmøde ud over bestyrelsen var der kun mødt een (1) op.  

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 og nævnte at det ikke havde været muligt at 
afholde generalforsamlingen iht. til vedtægterne gr. corona krisen. 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens 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.

Bestyrelsens beretning for Mosebølle Vandværk 2019/ 2020

Levering af vand fra NK-Forsyning, Næstved, fungerer fint. Der har ikke været afbrydelse af 
vandforsyningen fra NK’s side i det forløbne år.

Pris pr. m3 vand er pr. 1/1 2020 kr. 18,59, fordelt på følgende måde:

Til NK-Forsyning kr. 7,48, til msbvand kr. 1,02, statsafgift kr. 6,37, moms kr. 3,72.

Hårdhedsgraden af vandet er 17dH.

Der anbefales en temperatur på 55 gr. C i varmtvandsbeholderen for at undgå kalkudfældning.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, og har derudover kommunikeret en hel del via e-mail.
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Vandanalyse:

Ud fra en ny drikkevandsbekendtgørelse (Bek. 1070) om vandkvalitet, har Faxe kommune tilsendt 
os et vandanalyse kontrolprogram for Mosebølle distributionsvandværk. Vandanalysen skal 
fremover udføres fra et indendørs aftapningssted en gang om året. Ifølge bekendtgørelsen skal der 
vælges 3 forskellige adresser, som skiftevis skal bruges som analysested, hvilket er gjort.

Analyserne udføres af vandanalysefirmaet ALS.

Ledningsbrud:

I det forløbne år har der været 3 ledningsbrud på vandværkssiden (Tjørnevænget, Fjordvej og 
Digestykket). Bruddet på Digestykket er fundet og repareret i april 2020 og udgiften indgår i 
regnskabet for 2020/21. Bruddet på Tjørnevænget, blev vi informeret om af en opmærksom nabo, 
da vand piblede op af jorden.

Ifølge vore målinger var vi opmærksom på, at vandspildet var forhøjet og kiggede derfor dagligt 
efter brud, men på Fjordvej og Digestykket tog det sin tid at opdage, da der ikke var synlige 
overfladetegn på lækage. På vores daglige ture i området blev disse lækager dog til slut lokaliseret 
ved at vand endelig viste sig på jordoverfladen.

Når vi får en advarsel om et højt vandforbrug fra NK-Forsyning, kører vi ud og foretager en semi-
automatisk aflæsning af vandmålerne på hele Mosebølle Vandværks distributionsnet. Aflæsningen 
viste f.eks. d. 28. juli et stort forbrug på Ternevej og ved nærmere undersøgelse fandt vi en sprængt 
vandslange ved husets udendørs vandhane.

Vedligeholdelse:

8 defekte håndtag/kugleventiler er udskiftet af en VVS installatør.

Derudover foretager vandværkspasser Hugo løbende udskiftninger/ reparationer/ vedligeholdelse i 
årets løb.

Nedlæggelse af Mosebølle Vandværk:

Med hensyn til spørgsmålet fra generalforsamlingen 2018 om nedlæggelse af vandværksbestyrelsen 
og i stedet blive overtaget af NK-Forsyning, har vi forhørt os, om NK-Forsyning kunne have 
interesse i at overtage Mosebølle Vandværk. Undervejs i processen er vi blevet orienteret om, at det 
ville blive dyrt og serviceniveauet ville blive meget lavt, da der ikke er mandskab nok. Sidste år 
sagde NK-Forsyning nej til overtagelse af et andet vandværk, da indtægterne ikke måler sig med de 
påløbne udgifter. Eksempelvis vil NK-Forsyning ved overtagelse nok forbeholde sig retten til at 
kræve et nyt ledningsnet. Vi afventer modtagelsen af et konkret tilbud.

Den enlige fremmødte undrede sig over at NK-forsyning ikke mente at havde mandskab til at 
servicere os i tilfælde af overtagelse vores vandværk. Desuden var der spørgsmål til nettets tilstand. 
Dertil var svaret at vi er i gang med at indhente tilbud/overslag fra Brian vedr. udskiftning af muligt 
kendte jernrør.
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Regnskab

Der blev udtrykt tilfredshed fra forsamlingen med at der er blevet fulgt op på spørgsmålet om 
Mosebølle Vandværk er skattepligtig.

Et medlem kommenterede udbetalingen af godtgørelser til bestyrelsen. Forholdet blev diskuteret og 
bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
Regnskabet blev godkendt.

Forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen

På valg er: 

Svend Wedege

Morten Christensen 

Suppleant, Frank Høj Jensen.

Alle genvalgt

 Valg af revisor.

Genvalg

 Eventuelt.

Ingen indlæg

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling.

Kurt Solbjerg      Jan Schneider   Morten Christensen     Sv. Wedege    Hugo Christensen              

Formand    Næstformand        Kasserer               Sekretær          .      Vandv.passer


