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Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
på Terslev Skole
Der var 11 fremmødte medlemmer inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer. Derudover deltog
Marianne Skog som regnskabsfører og sekretær.
Bestyrelsen serverede smørrebrød inden generalforsamlingen gik i gang.
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
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Referat
1. Valg af dirigent
Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Daniel Riber Pallesen modtog
valget som dirigent. Daniel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt med mere end 14 dages varsel i Haslev Posten.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning for året 2018 blev fremlagt af formanden og kan ses af vedlagte
bilag.
Bemærkninger
Der blev spurgt, om der har været nye tilslutninger i 2018, men det har der ikke. Byen har
på nuværende tidspunkt 15 byggegrunde på Tøpkildevej og en lokalplan udstykning på
Årløsevej. Der er dog ikke udsigt til, at der går byggeri i gang lige nu.
Det blev forespurgt, hvordan det er muligt at få vandet tilført fra Faxe Forsyning i
spidsbelastninger. Det er meget nemt, idet der sidder en drejehane under busstoppestedet
på Terslev Skolevej ved EON.
Jfr. Peter Hansen ligger der en brønd under Åløsevej, men iflg. formanden er denne ikke
registreret på tegninger over ledningsnettet.
Med disse bemærkninger blev bestyrelsens beretning for 2018 godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabsføreren gennemgik kort regnskabet for 2018. Der har været et lille overskud på
knap 35.000 kr., men da vi har nedskrivninger på bygninger og anlæg for omkring 225.000
kr., giver det en underdækning i regnskabet på lige knap 193.000 kr. Vores likviditet er dog
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uændret ca. 500.000 kr.
Uden bemærkninger blev det reviderede regnskab for 2018 godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Regnskabsføreren bemærkede, at budgettet stort set er uændret for 2019. Dog er der lidt
småændringer på vandanalyser og forhøjet honorar til Ivan, så længe det nye byggeri står
på. Der er også taget højde for kurser i 2019, så Ivan, Peer og Martin kan genopfriske de
obligatoriske kurser hos Danske Vandværker.
Uden yderligere bemærkninger blev budgettet for 2019 godkendt.
6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
Martin Oleander og Peer Lang Pedersen stiller op til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Jette Larsen og Bent Knakkegaard modtog valg som suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning er uændret Ivan Flændsdal, Martin Oleander, Peer Lang
Pedersen, Ane Marie Christensen og Lone Poulsen.
7. Valg af 2 revisorer
Lone Oleander modtog genvalg og Daniel Riber Pallesen modtog nyvalg som revisor.
Bent Knakkegaard modtog valget som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Ved forespørgsel på, hvor meget vandspild der er i vandværket, oplyste formanden, at
ledningsnettet blev udskiftet i 2006-2007, så det er ret nyt. Under kirken er der dog stadig
gamle rør, men de sidder efter måleren.
Formanden kunne tillige oplyse, at vores overvågning logger uhensigtsmæssigheder hvert
minut. Hvis logningen viser gentagne vandspild, har vi et samarbejde med Faxe Forsyning,
hvor vi lejer målerne. Her kan vi ved fjernaflæsning opdage et eventuelt toilet, der løber med
unødigt vand.
Det er tanken at lave en indvielse af det nye byggeri, når tankene er taget i brug. Vi forventer
dog først, at byggeriet går i gang i Juni-Juli, når den endelige tilladelse er i hus. Så det ligger
ikke lige rundt om hjørnet.
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl.
19.55.

_________________________
Formand Ivan Flændsdal

_________________________
Dirigent Daniel Riber Pallesen

