
               Referat fra generalforsamlingen mandag d. 10. april 2017 

 

 

  
 

   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: Lars Pedersen 

  Lars Holm 

  Flemming Madsen 

5. Valg af suppleant til bestyrelsen 

6. Valg af bilagskontrollant: 

 På valg er:  Jesper Kyndal 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

  

 

 



 

 

Generalforsamling 10. april 2017, tilstede ud over bestyrelsen var der 2 andelshavere. 

Jørgen Madsen (Bakkebo), Johannes Bang & Eilif. (Eilif er fraflyttet byen, og er derfor ikke med i 

bestyrelsen.) 

Referat: Claus Pejtersen  

 

AD 1 : Rud Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet. 

 

AD 2:  Formanden orienterede om de hændelser som har været i det forløbende år, der er investeret 

i ledningsnettet og på vandværket, der har været ledningsbrud flere steder bl.a. i Gartnerhaven, og 

ved kirken. Ca. 30 vandmålere er blevet udskiftet, alle nye målere kan aflæses digitalt. 

Omlægningen fra I/S til A.M.B.A.  var mere besværligt end beregnet – alt er nu på plads. Ny 

tinglysning på den nye ledning skulle også være på plads.  Formanden har været til en del møder i 

Holbæk Vandråd, vedr. bl.a. beredskab/brandhaner, og betaling for aflæsning af målere, vi får i dag 

kr. 25,- på aflæsning (for at lave Fors. arbejde). Kommunen ønsker beløbet nedsat da der har været 

en retssag på Bornholm hvor prisen er sat til kr. 8,25. Holbæk kommune ønsker en fælles pris håber 

på vi kan opnå kr. 20,- . gamle private brønde som skal lukkes vil koste 20-80.000 t kr. pr. stk. 

ønske at opkræve 10 øre pr. m3 vand så det ikke skal koste den enkelte brøndejer penge.  Den nye 

udstykning (på Skolevej) starter kommunen  med at udstykke 7 grunde, der er lagt ledning ind til 

området fra Abildgårdsvej. 

Alle hoved og stikledninger udskiftet i Gartnerhaven 2016 

Takstblad uændret for 2017 

M3. udpumpet egne forbruger 2016  51.573m3 

M3. udpumpet salg til VN           2016  72.396m3 

M3. total udpumpet                     2016           123.969m3 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

AD 3: Det revideret regnskab blev fremlagt af forretningsfører Max, regnskabet blev godkendt. 

 

AD 4:  Budgettet for det kommende år blev fremlagt af Forretningsfører Max og godkendt. 

 

AD 5: Indkommende forslag, der var ingen. 

 

AD 6: valg til bestyrelsen og suppleant, på valg var Lars Pedersen, Lars Holm & Flemming 

Madsen, alle ønskede genvalg, og blev valgt – til ny suppleant blev indstillet  Johannes Bang 

Egemosen 2, og Johannes blev valgt. 

 

AD 7: Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Jesper Kyndal, Jesper ønskede genvalg, og 

blev valgt. 

 

AD 8: Eventuelt, ikke noget relevant. 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

 

 

 

 

 



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

 

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

Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen Bestyrelsesmedlem: Mogens Østergård   

 

   

 

            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                       

 

 

               Mogens Østergård 
    ------------------------------------------ 

   bestyrelsesmedlem: Mogens Østertgård 
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