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Referat af ordinær generalforsamling 

Onsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 

i Sognegården 
 

 

Der var 11 fremmødte medlemmer inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Peer Lang Pedersen og Martin Oleander 

Suppleant Lone Poulsen genopstiller 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

8. Eventuelt 

 

 

Referat 
1. Valg af dirigent 

Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Peter Hansen 

modtog valget som dirigent og Marianne Skog var udpeget af bestyrelsen som 

referent. 

 

Peter Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt med 14 dages varsel i Haslev Posten. Alle 11 tilstedeværende 

er medlem af vandværket, så betingelserne var i orden for at afholde 

generalforsamlingen. 

 

Formanden bemærkede, at Peer og Martin genopstillede til bestyrelsen. Dette 

var ikke nævnt i dagsordenen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning for året 2014 blev fremlagt af formanden og kan ses af 

vedlagte bilag. 
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Til beretningen kan tilføjes, at bestyrelsen er klar over de støjgener 

indsugningen giver for de omkringliggende beboere. Der vil derfor blive 

foretaget støjdæmpende foranstaltninger i 2015. 

 

Der blev spurgt til det rør ved Ternesøen, som formanden nævnte på sidste års 

generalforsamling. Det viser sig, at kommunen har undersøgt vandet i 

undergrunden i forbindelse med udstykning af Tøpkildevej. Røret vil blive 

lukket og plomberet ved lejlighed. 

 

Formanden bemærkede, at suppleant i bestyrelsen / Ane Maries mand Arne 

Schou Christensen er afgået ved døden. Til ære for hans minde afholdt 

generalforsamlingen 1 minuts stilhed. 

 

Uden yderligere bemærkninger blev bestyrelsens beretning for 2014 godkendt. 

 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Marianne Skog gennemgik kort regnskabet for 2014, og konstaterede 

at omkostningerne var væsentligt mindre end budgetteret, men stort set identiske 

med omkostningerne i 2013 – trods det, at bestyrelseshonoreret var budgetteret 

væsentligt højere end i 2013.  

 

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor det budgetterede salg af vand er 100.000 

kr. lavere i 2015 end i 2014. Dette forklares i punkt 5 - vedr. gennemgang af 

budget. 

 

Herefter blev det reviderede regnskab for 2014 godkendt. 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik kort budgettet for 2015 og fremhævede følgende poster: 

 

 Bestyrelsen har vedtaget en honorarstigning, samt ekstra udbetaling ifm. 

merarbejde i weekenderne. Alternativet er at bestille professionelle 

håndværkere til en dyrere pris. 

 Ekstra udgift til advokatomkostninger ifm. ændring af skøde på 

mailto:formand@terslev-vand.dk


 

 31. marts 2015 
Terslev Vandværk a.m.b.a. Ivan Flændsdal 

 Tøpkildevej 51, Terslev  

 CVR nr. 25 09 28 64 4690 Haslev 

 Giro 56 57 032 Tlf. 24 97 05 34 

 E-mail: formand@terslev-vand.dk 

_____________________________________________________________________ 

   

      

ejendommen fra I/S til a.m.b.a., samt tinglysning af ledningsnet på 

privatgrund, hvilket ved en fejl ikke er gjort tidligere. 

 

Uden yderligere bemærkninger blev budgettet for 2015 godkendt. 

 

 

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 

Der er i år 2 medlemmer på valg: 

 Peer Lang Pedersen Genopstiller 

 Martin Oleander  Genopstiller 

 

Peer og Martin modtog genvalg for en 2 årig periode. 

 

Lone Poulsen modtog genvalg som suppleant og Lone Oleander modtog 

ligeledes valg som suppleant. 

 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Rasmus Steinmeier modtog genvalg og Peter Hansen modtog valg for en 1 årig 

periode. 

 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede for en god generalforsamling, der sluttede kl. 20.00. 

Vandværket serverede herefter et lille traktement for de fremmødte. 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Formand Ivan Flændsdal    Dirigent Peter Hansen 
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