
 

 
 

 

Generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl. 1900. 
 

Fremmødt ca. 100 personer incl. bestyrelse og personale. 
 

1. Valg af dirigent 
Fmd. bød velkommen og på bestyrelsens forslag blev Hans Bech valgt som 

dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Fmd. omtalte for 2017 bl.a., at nødforsyningen med Hårlev nu var færdig, 

udstykningen Nicolinelund blev forsynet med vand, vandmålerudskiftningen er 
fortsat, så der kun mangler ca. 800 i 2019, og tilbygningen på vandværket er 

taget i brug med nyt mødelokale, kontorlokale og en lagerhal til lovlig 
opbevaring af materiel. 

Nyhedsbrev 2017 v. Nils Høj. 
Der var udpumpet 198,238 m3 mod 202.013 m3, selv om der er kommet 21 

nye andelshavere. Salg til andre vandværker 163 m3. 
Ledningstabet blev desværre 11,9 % i 2017. Der har været tab på 3-4 m3/t 

p.g.a. frostsprængt måler, 3-4 m3/t, som forsvandt af sig selv, og endelig leder 
vi efter et mindre tab. Pas på vandmåleren i frostvejr. 

Vandkvaliteten er stadig god, og der tages flere prøver end påbudt. Nyeste 
fund af pesticider er undersøgt eller bliver det. 

Ved fristens udløb manglede 84 boliger stadig at indberette forbrug. Når alle 
målere er udskiftet i 2019 er det problem løst. Men det er stadig forbrugerens 

ansvar at holde øje med forbruget. Nogle reagerer først ved fremsendelse af 

en stor regning fra KLAR! 
Takstbladet har samme pris i 2016-17-18, men der kommer en prisstigning i 

2019. 
Regulativet er opdateret og godkendt af kommunen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til sikring af overholdelse af persondataloven, 
som træder i kraft 26/5-2018. 

Der er nu nødforsyning mellem Strøby Egede-Store Heddinge, Strøby Egede-
Hårlev. Store Heddinge-Rødvig er påbegyndt. Det skulle give os en nød-

forsyning på ca. 65 % af normalforbruget. 
Retssagen mod to andelshavere med stort forbrug blev tabt i underretten. 

Danske Vandværker ankede sagen til Landsretten, men det blev afslået som 
”ikke principiel”. 

Til slut en stor tak til bestyrelsen og personale. 
 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse 

Materialet blev gennemgået af revisor og godkendt uden bemærkninger. 
 



  

4. Budget for 2018-19 forelagt til godkendelse, samt orientering om overslag 

for 2020-21-22, godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Orientering om blødgøringsanlæg 
Iver Juel fremviste en grundig orientering om mulighederne for blødgørings-

anlæg, - mest rettet mod de to anlæg, som han og bestyrelsen har beset. 
Han fik senere meget ros for orienteringen.    

 
Efterfølgende livlig debat om investering i blødgøringsanlæg, - nogenlunde lige 

for og imod. 
 

Derefter oplæste dirigenten bestyrelsens forslag: 
Idet generalforsamlingen tager de fremsatte bemærkninger til efterretning, 

arbejder bestyrelsen videre med henblik på, at den inden næste ordinære 
generalforsamling fremlægger forslag til afstemning blandt alle andelshavere. 

Forslaget godkendt uden bemærkninger. 

 
6. Indkomne forslag, ingen 

 
7. Valg af formand: genvalg af Hans Grøn Sørensen 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

helårsområdet: genvalg af Nils Høj og Steffen Jakobsen 
sommerhusområdet: genvalg af Jens Karoli 

 
Suppleanter til bestyrelsen 

helårsområdet: genvalg af Peter L. Ladegaard 
sommerhusområdet: nyvalg af Jesper Christensen 

 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

revisorer: genvalg af Ole Sepstrup og Helle Winther 

revisorsuppleant: genvalg af Carsten Larsen 
 

10. Eventuelt 
Lone Wulff foreslog, at forslag nævnes på regningen sammen med indkaldelse 

til generalforsamling, samt nævnes i annoncen. 
Sv. Vi ser på det. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Fmd. takkede dirigenten og forsamlingen. 
 

 
 

Hans Bech     Georg Vad-Nielsen 
Dirigent     referent      


