
Referat af Terslev Vandværks generalforsamling afholdt d. 20.3.2007.  
 
Dagsorden ifølge vedtægter 
  
Pkt. 1 Valg af dirigent blev Peter Hansen der opsummerede at generalforsamlingen 
var lovligt varslet og ud af de 14 fremmødte var de 10 stemmeberettigede og alle 
brugere af vandværket. 
 
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning blev foretaget af Carsten Suhr herunder en 
gennemgang af bestyrelsesmedlemmer. 
Gennemgang af årets forløb på vandværket hvor der bl.a. er lavet ny indkørsel på 
selve vandværket ligesom området er blevet hegnet ind. 
Vandkvalitetsprøve foretaget af Rovesta som tilsynet foreskriver – intet at bemærke. 
Orientering omkring restancer og lukkesager og ved årets udgang var der ingen 
restancer. 
Vandforbruget er ca. steget med 10 % hvilket kan tilskrives tilgangen af nye 
forbrugere. Disse nye forbrugere har til huse på Nysøvænget og Tøpkilde hvor der i 
øjeblikket bygges 20 andelsboliger og 31 enkelt huse. 
Hovedanlægsbidraget er aftalt vedrørende dette byggeri men der er nogle 
uoverensstemmelser hvorfor der pt. kører en retssag som forventes afsluttet ultimo 
2007. 
 
Lokalplan Årløse hvor der forventes at 27 nye forbrugere vil komme til og boldbanen 
på sigt. 
 
Nye ledninger Årløsevej er påbegyndt og forventes afsluttet uge 24 i indeværende år. 
Dette er uden omkostninger for den enkelte bruger. 
 
Terminsopkrævninger 2 x årligt er nu iværksat fra 1.1.2007.  
 
Vedr. måleraflæsninger er der kommet tilbud fra Faxe kommune om udsendelse 
derfra således at der kun skal udfyldes og afsendes et kort – dette arbejdes der på. 
 
Vedr. egenkapitalen er denne fornuftig og ligeledes forrentningen i vandværkets 
bankforbindelse. 
 
Bestyrelsen ytrede ønske om at der skulle nye kræfter til i vandværkets bestyrelse og 
såfremt det ikke bliver tilfældet kan det komme på tale at afhænde vandværket til 
Faxe kommune. 
 



Pkt. 3 Regnskab blev gennemgået som udviser et overskud på kr. 29.000,- – ingen 
bemærkninger til dette og det blev godkendt. 
 
Pkt. 4 Budget 2007 blev forelagt. Dette baserer sig på flere forbrugere ligesom 
kasserers løn er hævet med 25 % . 
Budget blev godkendt. 
 
Pkt. 5 Valg af medlemmer og suppleanter blev foretaget 
Carsten Suhr og Michael Jensen var på genvalg og blev valgt 
Suppleant Jens Peter Olsen var på genvalg og blev valgt 
Suppleant Michael Lauritsen var ikke til stede.  
Som ny suppleant blev Ejvind Hansen valgt. 
 
Pkt. 6 Valg af revisor 
Peter Hansen og Svend Åge Knudsen blev begge valgt igen 
 
Pkt. 7 Ingen indkomne forslag 
 
Pkt. 8 Evt.  Intet at bemærke 
 
 
Referent   xxx Xxxx.  Dirigent   Peter Hansen. 


