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Referat af ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 20. september 2012 kl. 19.00
på Terslev Kro
Der var 27 fremmødte interessenter inklusiv bestyrelsen.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Valg af referent
Orientering ved bestyrelsen
Frigørelse af opsparede midler til et nyt vandbehandlingssystem og nye lagertanke
Eventuelt

Referat
Ad. 1
Bent Kruse bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, som har til formål at
informere om investering i et nyt vandbehandlingssystem. Der skal ikke stemmes om,
hvorvidt et nyt system skal etableres, men traditionen tro, vil bestyrelsen gerne have
tilkendegivelser fra interessenterne ved større investeringer.
Punkt 2 udvides til også at indeholde valg af dirigent.

Ad. 2
Marianne Skog blev valgt til referent og Peter Hansen modtog valget som dirigent.
Peter Hansen takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indvarslet med
14 dage jfr. vedtægterne. Desuden er annonceret i Haslev Posten - dog ikke rettidigt, men
nærmere som en reminder.
De 27 fremmødte er alle medlemmer af vandværket, men med henvisning til § 13, bliver der
ikke brug for anvendelse af stemmer.

Ad. 3 og 4
Bent Kruse orienterede om den forestående investering med ombytning af tanke, og den
ombygning det kræver af vandværket. Det samlede projekt koster maksimalt 500.000 kr. og
til arbejdet anvendes primært lokale håndværkere. Under ombygning og indkøring hentes
vand fra Haslev. Der vil derfor være risiko for okker i vandet (rustent vand) ved åbning igen.
Dette vil dog kun vare i få dage.
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Det nye vandbehandlingssystem kører uden tryk, men renses gennem 4 sandfiltre med låg.
Den store tank ombyttes med 7 små tanke og reducerer dermed lagerkapaciteten til ½ dags
vand, hvilket er rigeligt til at dække forbruget. Skylning af filtre sker automatisk og kan
varieres efter behov.
På spørgsmålet om hvorvidt, der har været dårlige målinger, svarede Bent Kruse, at de
problemer, der har været med myg, har givet nogle mindre gode målinger. Miljøministeren
har skærpet kravene til vandledningssystemerne og vil halvere de problemer, der har været
med rent vand i Danmark. Investeringen i nye tanke med låg fjerner de åbne vandoverflader
samt vandtrappen og broen, hvilket skaber en væsentlig højere hygiejne i vandværket og
dermed i vandet.
På spørgsmålet om hvorvidt, der er likviditet nok til en ny boring efter denne investering,
svarede Bent Kruse, at det er der. De to gamle boringer er gode, efter 1 times pumpning måles
kun en sænkning på 10cm, hvilket viser, at der er rigeligt med vand i de gamle boringer fra
1906 og 1967.
Ejvind Hansen mente, at en investering kræver en bestyrelse, der kan stå for vedligeholdelse
af værket. Bent Kruse fortalte, at det er hensigten at anvende udefrakommende eksperter til
vedligeholdelse, så en eventuel ny bestyrelse kan koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har dog ikke planer om at gå af, men der bliver brug for en kasserer, idet Carsten
Suhr fratræder pga. mange udlandsrejser. Bent beder derfor medlemmerne overveje posten
som kasserer.
Efter en kort dialog, bad Bent Kruse medlemmerne ved håndsoprækning, at tilkendegive
deres mening omkring investering i et nyt vandbehandlingssystem. Stort set alle tilkendegav,
at det er en god idé.
Peter Hansen anbefalede medlemmerne at anvende Terslev Vandværks hjemmeside, hvor
man kan få information om mange ting vedrørende vandet og værkets funktion.

Ad. 5
Medlemmerne nød et lille traktement mens bestyrelsen fremviste eksempler på computeren.

