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Referat  

af 

Strandlund Vandværks ordinære generalforsamling 2019 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab til godkendelse 

4. Budget og takstblad til godkendelse 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

a) Bestyrelsens forslag vedr. mandat til etablering af ringledning med Sæby Vandværk I/S  

b) Evt. andre indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse 

På valg er:  Bent Møller (villig til genvalg) 

  Per Lindbaum (villig til genvalg) 

7. Valg af suppleanter 

På valg er:  

  Jens Christian Petersen (villig til genvalg) 

8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over, at så mange var mødt op. Han 

gik derefter over til dagsordenen. 

Ad. 1: 

Hanne Kofod blev foreslået og valgt. Hun takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen rettidigt 

indkaldt og lovlig.  

Ad. 2: 

Formanden fremlagde bestyrelsen beretning for 2018: 

Drift: 

Vandværkets drift i 2018 har været meget lig tidligere år. Der har været enkelte større brud på stikledninger, 

men antallet af brud har været på et mindre niveau end tidligere år.  

Der har ikke været nogen problemer med vandkvaliteten i 2018. 2018 var året, hvor det nye udvidede 

kontrolprogram (2018-2022) kom i anvendelse – desværre ses det også på de tilhørende omkostninger, der 

androg sig en samlet pris på over 18.500.  

Samarbejdet med FR. Dahlgaard A/S vedr. vandværkpasser-rollen og servicering af vandværket har forløbet 

tilfredsstillende. 
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I det forgangne år blev brøndpumpen udskiftet og i samme ombæring blev der foretaget en videoinspektion 

(tilstandsvurdering) af boringen.  Der var ikke noget overraskende, men boringsrøret har nu en alder 

svarende til forventet levetid, hvorfor det af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S anbefales at planlægning af 

udskiftning påbegyndes i nær fremtid. Bestyrelsen har denne udskiftning med i investeringsplanen. 

Vandværkets samlede oppumpede vandmængde for 2018 var på 8.240 m3 – en mængde, der er lidt større 

end tidligere år.  

Administrativt:  

Siden sidste generalforsamling er der afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, møder i vandråd samt flere målrettede 

møder vedr. ringledning med Fors A/S, Kommunen, Sæby vandværk og Kirke Hyllinge Vandværk.  

Foruden generel opfølgning af driften har hovedindholdet af møderne haft fokus på etableringen af 

ringledning til vandværket.  Her er der sket en del. Fors A/S er ikke længere aktuel i den forbindelse. 

Bestyrelsens opfattelse er, at det hovedsagelig skyldes at det ville kræve en ikke ubetydelig udvidelse af det 

eksisterende ledningsnet hos Fors A/S (dimensioner nær Strandlund Vandværk er for små), samt en generel 

nedprioritering fra Fors A/S om etablering af ringledningen til Strandlund.  

I samarbejde med Kommunen, Kirke Hyllinge Vandværk og Sæby Vandværk arbejdes der nu på, at få 

etableret en ringledning fra Strandlund Vandværk til Sæby Vandværk og Sæby Vandværks ønske om en 

tilsvarende ringledning fra Sæby Vandværk til Kirke Hyllinge Vandværk.  

Netop derfor har bestyrelsen fremført særskilt forslag vedr. ”fornyet” mandat til etableringen af ringledning, 

men nu til Sæby Vandværk.  

Lejrekommune har haft bemærkninger til tidligere indsendte taksblade samt regnskab. Takstbladet er 

tilrettet (specifikation af tilslutningsafgiften), men regnskabet har stadig nogle mangler. Som følge heraf vil 

bestyrelsen under punkt 8, anmode om mandat til at finde en ny revisor.  

 

Focus for 2019:  

Bestyrelsesarbejdet for 2019 kommer i høj grad til at være fokuseret på to følgende områder:  

- Etablering af omtalte ringleding til Sæby Vandværk 
- Skift af revisor med tilhørende mulige følger (debitorstyring mv.)  

 

En samlet bestyrelse er stadig af den overbevisning, at betingelserne for at drive et så lille og selvstændigt 

vandværk efterhånden ikke er tilstede.  Derfor anser bestyrelsen stadig processen, der var planlagt til at 

starte i 2018 med Fors A/S vedr. afdækning af proces, konsekvens og pris for en evt. senere overdragelse, 

som stadig aktuel. Såfremt der er tid og ressourcer til det, vil bestyrelsen påbegynde dette arbejde - 

alternativt skydes denne aktivitet til 2020.  

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sig tak for arbejdet til bestyrelsen, den 

driftsansvarlige samt suppleanter. 

 

Beretningen blev derefter sat til debat og afstemning.  
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Kirsten Jacobsen spurgte til firmaet Rambølls rolle i processen.  

Svar: Rambøll er af de implicerede vandværker udvalgt til at afgive tilbud på rådgiverrollen for processen. 

Udgifterne hertil deles af vandværkerne.  I drøftelserne med Rambøll har de implicerede vandværker sikret, 

at det senere entreprenørvalg, alene besluttes af vandværkerne og at Rambøll forbliver eneste modpart til 

vandværkerne.   

 

Peer Bachmann ønskede oplysning om prisen på en ny boring og om den i givet fald ville være stor nok.  

Svar: Prisen andrager ca. 250.000 kr. Holdbarhed af en boring anslås til ca. 50 år. Vores boring er 50 år og 

forventes udskiftet i nær fremtid. 

 

Arne Kristiansen mente ikke der var behov ny boring, hvis der skal ske sammenlægning med Kirke Hyllinge 

Vandværk.  

Flemming Blandford henledte opmærksomheden på kommunens vandplan, hvorefter vi ikke bare kan gøre 

som vi vil. Sæby vandværk er primærvandværk i vores område og er derfor det vandværk vi i givet fald skal 

tilsluttes. 

Der udspandt sig en længere debat omkring sammenlægning af vandværker og problemer i den forbindelse.  

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

Ad.3: 

Bent Møller orienterede kort om regnskabet. Ingen havde bemærkninger. 

Regnskabet godkendt 

 

Ad.4: 

Bent Møller orienterede om takstbladet og budget.  

Steen Søndergård bemærkede at budgettet kun kunne godkendes med forbehold for udfaldet af pkt. 5a 

Takstblad og budget med forbehold godkendt.  

 

Ad. 5a 

Formanden redegjorde for fremsættelsen af forslaget og oplyste at det til forveksling ligner forslaget fra 

sidste års generalforsamling, blot at det nu omhandler en ringledning til Sæby Vandværk.   

For forslaget stemte 18 for – ingen imod. Forslaget vedtaget. 

 

Ad. 6: 

Bent Møller og Per Lindbaum blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation 
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Ad.7: 

Jens Chr. Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant med akklamation 

 

Ad.8: 

Formanden ønskede mandat til at vælge et revisionsfirma som fremtidig revisor.   

Generalforsamlingen fandt ønsket relevant og gav det ønskede mandat. 

 

Ad. 9: 

Peer Bachmann mente vi selv kunne stå for udgravningen til en ringledning. Han var villig til selv at gøre det. 

Formanden oplyste arbejdet skulle udføres af et professionelt firma, så man var sikker på at alle formalia var 

i orden.   

Formanden takkede for en god generalforsamling og oplyste, at han ikke genopstiller, når han er på valg til 

næste år.  

 

Generalforsamlingen slut.  

Ref.oh 

 

    

 

    Lars Jensen                                                                                      Hanne Kofod 

     formand                                                                                             dirigent 

     

 

 

 

 


