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   Dagsorden 

 
 

 

1. Valg af stemmetæller og dirigent 

2. Beretning om det forløbende år v/ formanden 

3. Det reviderede regnskab forelægges v/kassereren 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

     På valg er: Eilif Lindegård 

  Claus Pejtersen 

5. Valg af suppleant til bestyrelsen 

6. Valg af bilagskontrollant: 

 På valg er:  Rud Hansen 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

  

 

 

 



 

AD 1 Dirigent Helge Olsen 

 

 

AD 2 Formanden startede med at byde velkommen hvorefter der blev givet en orientering 

om bestyrelsens sammensætning.  

 

 Herefter beretning om det forløbne år ved Formanden. 

 

• Vandværket har i 2015 været forskånet for ledningsbrud som også kan ses på regnskabet. 

• Den nye boring på Engen som blev iværksat i 2013 er nu så langt fremskredet at der er 

monteret sugerør og hus samt ventilbrønd ved boringen og ved vandværket. Tilbage er sidste 

etape hvor den nye boring skal tilsluttes vandværket. Dette arbejde omfatter ca. 375 meter 

gravearbejde som vil blive sendt i udbud. 

• Der har ikke været større investeringer i vandværket i året.     

• Vi har i alt 254 målerbrønde hvor alle vandmålere er blevet udskiftet til den nye digitale 

vandmåler fra Kamstrup. Ud over udskiftningerne i målerbrønde, er der blevet udskiftet 50 i 

år, og der er købt yderligere 50 stk. der mangler at udskiftes ca. 150 stk. 

• Knabstrup vandværk er medlem af Holbæk vandråd. Holbæk vandråd er en forening som 

alle vandværker i Holbæk kommune kan melde sig ind i. Vandrådet har i 2015 bl.a. arbejdet 

med beredskabsplaner, og tilblivelsen af et nyt regulativ,  

• Der er ført forhandlinger med beredskabet vedr. sløjfning af de fleste brandhaner i 

Knabstrup.  

 

• Knabstrup vandværk har i 2015 solgt 71.825 m3 vand til vandfællesskabet VN. VN som er 

en sammenslutning af vandværker i Nord Vestsjælland leverer vandet videre til Kalundborg 

forsyning. Ud over levering af vand til VN har Knabstrup vandværk i 2015 leveret 52.067 

m3 vand til egne forbrugere,  

 

Formandens beretning godkendt. 

 

 

 

 

AD 3 

• Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viser i 2015 et overskud 

på kr. 373.456,00. 

• Regnskabet blev godkendt. 

 

 AD 4 

• På valg var Eilif Linnegård & Claus Pejtersen, begge ønskede genvalg, og blev genvalgt. 

 

AD 5  

• Valg af suppleant til bestyrelsen, Heino Hansen, Bakken 7, blev indstillet og valgt. 

 

AD 6 

• Valg til bilagskontrollant på valg er Rud Hansen, ønskede genvalg, blev genvalgt. 

• Helge Olsen blev valgt til bilagskontrollant – suppleant. 

 



• AD 7 Indkomne forslag. 

• Der er et krav fremover, at vores selskabsform som IS. Skal ændres til a.m.b.a.- der var en 

del snak omkring bordet, Anders fra Stoltenborg var utilfreds med den måde det blev 

fremlagt på, mente at det skulle have været på dagsordenen, ikke som et forslag, bestyrelsen 

er af den opfattelse, at forslaget er fremlagt som gældende vedtægter foreskriver. Anders 

mente at forslaget kunne udskydes til næste år. Forslaget blev dog vedtaget ved 

håndsoprækning. 

• Omlægning af ændring fra IS til a.m.b.a. - blev godkendt. 

• Nye vedtægter blev godkendt og vedtaget. 

 

 

AD 8 

• Helge foreslog at m3 prisen på vand blev sat ned i stedet for at spare penge op, det blev 

afvist af formanden, da der skal være penge i kassen til diverse vedligeholdelse på 

ledningsnettet. 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

 

Formand: Lars Pedersen Næstformand: Flemming Madsen Kasser: Claus Pejtersen 

Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård   

 

   

 

            Lars Pedersen    Lars Holm Nielsen  

-----------------------------------       ------------------------------------------ 
      Formand: Lars Pedersen             Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen 
            lsp1@live.dk                   teknik@knabstrupvand.dk 
                   
 

             Claus Pejtersen   Flemming Madsen 
------------------------------------------        --------------------------------------------------- 

    Kasserer: Claus Pejtersen               Næstformand: Flemming Madsen 
                                clauspejtersen@chrisal.dk                       
 
 

               Ejlif Lindegård 
    ------------------------------------------ 

   bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård 

               sneglepost 

       


