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Referat af ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 

på Terslev Kro 
 
 
 
Der var 17 fremmødte interessenter inklusiv bestyrelsen. 
 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 
6. Valg af 2 revisorer 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 

 

 
 

Referat 
 
Ad. 1 
Bent Kruse bød velkommen til den ordinære generalforsamling og overgav ordet til Peter 
Hansen, som blev valgt til dirigent.  
 
Peter Hansen takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indvarslet i 
Haslev Posten - jfr. vedtægterne med 14 dages varsel, og at de 17 fremmødte alle var 
medlemmer af vandværket. 
 
Såfremt der bliver brug for stemmetællere, tages dette op senere. 
 
 

Ad. 2 
Bestyrelsens beretning for året 2012 ved Bent Kruse, kan ses af vedlagte bilag. 
 
Det kan tilføjes, at budgettet for ombygningen af værket overstiges med ca. 200.000 kr. idet 
der mangler en del afregninger til bl.a. elektriker, murer og Jysk vandrens samt afregning for 
vand fra Haslev. 
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Lånet, som afregnes hos forbrugerne som ledningsopsparing, forsvinder om 2 år. Posten er på 
400 kr. pr. forbruger om året inkl. moms, så her får forbrugerne en besparelse. 
Konkurrencestyrelsen mener dog, at nogle private vandværker ophober kapital i stedet for at 
sænke prisen på vand. De mener at større vedligeholdelser og ombygninger skal finansieres 
med lån, gerne op til omkring 30 %. Vi må derfor se, om vi senere får problemer med vores 
målsætning om at have ca. 1 mio. kr. stående, til de tiltag, som bestyrelsen og 
generalforsamlingen finder nødvendige - uden at vi skal på lånemarkedet igen. 
 
Vand er en vigtig fødevare, så vi kan derfor forvente øget fokus på kontrol fra 
myndighederne. På spørgsmål om risikoen for mængden af farlige bakterier i vores vand, 
svarede Bent Kruse, at det nye lukkede system minimerer denne risiko, og at de 7 synlige 
tanke enkeltvis kan lukkes og renses, hvis der er behov for det. Tidligere har risikoen været 
høj med myg i overfladen, og skulle den gamle lukkede tank renses, var det en person med 
dykkerdragt, der skulle gå i selve tanken og ”støvsuge”. 
 
 

Ad. 3 
Carsten Suhr gennemgik regnskabet, som enstemmigt blev godkendt uden spørgsmål. 
 
 

Ad. 4 
Takster for året 2013 er uændret. 
 
På spørgsmål, om vi kan sælge vand retur til Haslev, svarede Bent Kruse, at der er mulighed 
for det ifølge kontrakten med Faxe Forsyning. Vi har kapacitet til det . 
 
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. 
 
 

Ad. 5 
Medlemmer Carsten Suhr og Michael Due Jensen genopstiller ikke. 
 
Martin Oleander – mekaniker og bosiddende Tøpkildevej 29, er med fulmagt fra A/B 
Tøpkilde 1, enstemmigt valgt ind som bestyrelsesmedlem. 
 
Peer Lang Pedersen – Ingeniør i ledelsessystemer og bosiddende Ternesøparken 71, er 
enstemmigt valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Suppleanter Poul Nielsen og Ejvind Hansen genopstiller ikke. 
 
Jan Jørgensen, Ternesøvej 16 og Anne-Grete Steenberg, Ternesøparken 41 er valgt ind som 
nye suppleanter i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde jfr. vedtægterne. 
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Ad. 6 
Rasmus Steinmeier genopstiller, men Peter Hansen genopstiller ikke. 
 
Henriette Flændsdal, Tøpkildevej 51 er valgt til ny revisor. 
 

 
Ad. 7 
Der er ingen indkomne forslag. 
 

 
Ad.8 
Medlemmerne nød et lille traktement mens løst og fast blev debatteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ______________________________               ______________________________ 
                Formand Bent Kruse          Dirigent Peter Hansen 

 


