
Herslev Vandærk I/S

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 12 feb. 2019 
hos Herslev Bryghus

(23 ”målere” var repræsenteret)

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Flemming Palne. Han blev valgt og takkede for valget. Han 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2) Formandens beretning om det forløbne år (med nogle bemærkninger om 
fremtidige opgaver)

Tore Jørgensen gav ordet til Bo Sommerlund. Tore Jørgensen er formand, men Bo 
Sommerlund har  stået for det praktiske arbejde, der aflægges beretning om. 

----- Beretningen ligger i sin helhed på Vandværkets hjemmeside under 
Referater/2019 /generalforsamling.

Der var en kommentar til kirkens store forbrug under vandingsforbuddet. Der vil
ikke blive givet tilladelse til det igen.

Beskyttelsesområdet blev kommenteret. Der er et område imod Gevninge - ned 
imod Herslevgård på venstre side af vejen - der ikke dyrkes. Det tilhører J. Stavsholm. 
Han kunne tage penge for det, men gør det ikke. Men mht. vandbeskyttelse er 
området dog kun meget lille. Det ligger dog over vores vandlomme. Landbruget på 
jordene over vores vandlomme dyrkes desværre ikke økologisk. Flere fra bestyrelsen 
har dog kontakt til J. Staunholm omkring overgang til økologisk drift omkring 
vandværket.

Vandværkets kompressor var blevet udskiftet. Det viste sig at den ”gamle”, som 
kun er nogle år gammel – har haft en for lille kapacitet. Kompressorens opgave er at 
ilte vandet inden det sendes ud til brugerne.

Beretningen blev godkendt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kirsten Bang gik gennem det reviderede regnskab i hovedtræk. 

Kirsten Bang takkede for den hurtige reaktion på den fejlagtige opkrævning i sommer, 
som hun beklagede var sket. Det for meget betalte er - på nær en beboer - bragt i 
orden.

Der har ikke været store brud på nettet i regnskabsåret 2018, så den type begivenhed 
har ikke har trukket på regnskabet, men der har været udgifter til nyt udstyr og 



renovation af den ene af de to boringer, så regnskabet stemmer næsten med 
budgettet.

Der var ingen kommetarer, og regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af indeværende års budget

Der er sat af til mulige brud, og der sat af til at refundere for de der har lagt ”ryg” til at
vandet har måttet løbe ( se beretningen ) efter den lille forurening som fandt sted 
efter reparationen af mindre brud i december. Budgettet blev godkendt.

5) Forslag fra bestyrelsen

a) Forslag om forhøjelse af vandprisen fra 6 kr. til 7 kr. ( før 
vandafledningsafgifter til staten, dog inkl. moms ). Formålet er at spare sammen til en 
ny boring om ca. 10 år. (se beretningen)

Det er den ældste boring ( 51 år gammel pt. ) vi skal spare sammen til. Gns. levetid er 
ca. 60 år har vores leverandør oplyst. Så længe vores analysetal er i orden skal der 
ikke ske noget.

Det blev vedtaget at hæve vandprisen som forslået -- med den af bestyrelsen givne 
begrundelse. Ellers er det ikke hensigten at samle penge sammen i vandværket.  
Ingen stemte imod.

b) Ændring af selskabsform fra I/S til AMBA 

Der var udsendt oplæg til ændring af vedtægterne for vandværket sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Christian la Cour gennemgik i hovetræk 
ændringerne og formålet med dem. Det primære er at ændre fra det nuværende I/S til 
et AMBA. Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod. En ændring af vedtægterne 
kræver – for at blive vedtaget straks på en generalforsamling – at 2/3 af ”målerne” er 
repræsenteret.   Dvs. 66 ”målere”. Da kun 23 var repræsenteret, vil bestyrelsen i h.t. 
vedtægterne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
vedtægtsændringerne er et punkt på dagsordenen. 

6) Forslag fra medlemmene

a) Peter Møller forklarede sit fremsendte forslag.
Forslaget om sammenlægning eller overdragelse til andre blev diskuteret. 
Formålet skulle være at sikre fremtiden for levering af vand, så vi blev større, med 
f.eks.  rør til Gevninge / Kattinge. F.eks. hvis vores boring bliver forurenet og ubrugelig.
Peter Møller gav nogle sørgelige erfaringer videre fra to andre mindre vandværker han 
kendte til --- hvor det gik helt galt. Det ønsker Peter Møller blot ikke skal kunne ske for 
os. 



Bo Sommerlund oplyste, at en forespørgsel til FORS fortalte, at skulle de overtage ville
det skulle ske, så at der ikke er udgifter for de vandværker der ellers er under FORS  i 
dag. De vil heller ikke længere bruge Herslevs vandværk. Det mente Peter Møller ikke, 
var det han havde hørt.

Formålet med punktet var at få emnet diskuteret. Afstemning ikke nødvendig.

Vi har det bedste vand i området oplyste Niels Wolff og han forklarede hvorfor.

Der blev spurgt til evt. nye producenter på bryggeriets grund – deres vandforbrug 
forventes at være 400m3/år oplyste Tore Jørgensen. Bryggeriet selv søger at lægge sit 
forbrug, hvor resten af byen ikke bruger så meget. Det arbejdes der løbende sammen 
med bestyrelsen om. Dvs. det tilsigtes at udjævne forbruget over døgnet.

b) Bo Sommerlund oplyste at tallene om oppumpet og distribueret vand. Tallene 
ligger på hjemmesiden. Det er en den pudsige unøjagtighed med de målere der 
bruges at ”der sælges mere vand end der pumpes op ---- og det er jo ikke rigtigt.

c) Meddelelse om vandingsforbuddet fra i sommer er aldrig blevet officielt 
ophævet. Det beklager bestyrelsen selvfølgelig, og de vil sørge for at det sker ti 
fremtiden.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Tore Jørgensen, Kirsten Bang og Christian la Cour på valg. 
De blev alle genvalgt. Der var ikke andre der opstillede.  

Suppleanter til bestyrelsen. På valg var Marianne Gregersen og Peter Møller. 
Peter Møller meddelt at han ikke ønskede at genopstille.  Marianne Gregersen blev 
genvalgt. Der var ikke andre der opstillede, så vi mangler en suppleant!

8) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Revisorer: På valg var: Flemming Palne og Carsten Petersen. Begge blev 
genvalgt. 

Suppleanter: På valg Jørgen Vedel og Lis Frederiksen. Begge blev genvalgt

9) Evt.

Her blev den måde der var blevet meddelt om den mindre forurening, der havde 
fundet sted i december diskuteret.  I december var der sat en plakatstander op ved 
busstoppestedet ud fra den tankegang, at her så alle/næsten alle beskeden. Det blev 
efterlyst at alle fik besked direkte ved ”papir i post kassen”. Det vil bestyrelsen 
oveveje ved forureninger der f.eks. kræver kogning af vandet. Både hjemmesiden og 
facebook bruges også. Ved alvorlig forurening/uheld bliver der lukket for vandet. 

Dirigent referent

Flemming Palne Christian la Cour


