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Referat  

af 

Strandlund Vandværks ordinære generalforsamling den 15. oktober 2021 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab til godkendelse 

4. Budget og taktsblad til godkendelse 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen 

6. Valg til bestyrelse 

På valg er:  Bent Møller (villig til genvalg) 

                     Per Lindbaum (ikke villig til genvalg)               

      7: Valg af suppleanter  

               På valg er: Jens Chr. Petersen (ikke villig til genvalg) 

 

      8: Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant 

      9: Eventuelt. 

 

Formanden bød velkommen og gav udtryk for glæde over at så mange var mødt op. Han foreslog Hanne 

Kofod som dirigent.  

Ad.1: 

Hanne Kofod blev foreslået og valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovlig. Hun gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden.  

Ad. 2: 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: 

Drift & Anlæg 

Vandværkets drift i 2020/2021 har været meget lig tidligere år. Vi har haft et enkelt større brud på en 

stikledning, der desværre medførte periodisk nedlukning af vandforsyningen hen over nogle dage. 

Vandværkets samlede oppumpede vandmængde for 2020 var på 8716 m3 (2019 = 8.304 m3), altså meget lig 

tidligere år. 

Der har ikke været nogen problemer med vandkvaliteten i 2020. Kontrolprøverne fra det udvidede 

kontrolprogram har påvist, at vi overholder alle nuværende grænseværdier fastlagt af myndighederne.  
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Administrativt  

Grundet Corona situationen har der kun været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde siden sidste 

generalforsamling. Der har endvidere været afholdt en del målrettede møder vedr. tre følgende områder:  

Digitalisering af ledningsnet  

Ny LER lov fordrer, at alle ledningsejere skal have digitaliseret deres ledningsnet senest den 1. juli 2023 samt 

kunne besvare LER graveforespørgsel digitalt inden 2 timer. Vandværket har som følge heraf fået digitaliseret 

ledningsnettet samt købt en abonnementsløsning hos Rambøll, der sikrer, at vi opfylder de nye krav. 

Ny hjemmeside:   

Vandværket har fået udarbejdet ny hjemmeside (kan tilgås på www.strandlundvandværk.dk eller 

www.strandlundvand.dk). Helt overordnet sikrer den nye platform nemmere vedligehold.  

Af ny funktionalitet kan næves – automatisk tilgang til alle vandanalyser samt digital adgang til vandværkets 

ledningsnet. Udestående funktionalitet ift. medlemskommunikation undersøges pt.  

Udskiftning af den ældre del af ledningsnettet 

Den gamle del af ledningsnettet trænger som bekendt til en udskiftning. Bestyrelsen har igennem den 

seneste tid samarbejdet med Rambøll om udarbejdelse af detaljeret udbudsmateriale for en evt. udskiftning. 

Bestyrelsen har netop modtaget to konkrete tilbud, der dog endnu ikke er behandlet nærmere i bestyrelsen, 

men overordnet viser, at priserne for nuværende er meget høje. 

Focus for 2021/2022 

Bestyrelsesarbejdet for det resterende 2021 og 2022 kommer i høj grad til at være fokuseret på påbegyndelse 

af to følgende områder i prioriteret rækkefølge:  

1. Arbejde videre med plan og tilbud for udskiftning af den ældre del af ledningsnettet  
2. Igangsætte møderække med Kirke Hyllinge Vandværk for at afdække mulighed for evt. yderligere 

samarbejde samt evt. senere sammenlægning. 
 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for arbejdet til bestyrelsen og suppleant, 

og ikke mindst til Per og Jens, der ikke ønsker evt. genvalg. 

Beretningen godkendt med akklamation. 

Ad.3: 

Kassereren gennemgik regnskabet og redegjorde for nogle enkelt større udgiftsposter, herunder rensning af 

tank, reparation af ledningsbrud og græsslåning. 

Regnskabet godkendt med akklamation 

 

Ad. 4: 

Kassereren fremlagde budget og taktsblad for 2022. Der var ingen ændringer i taktsbladet. 
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Budget og taktsblad godkendt uden bemærkninger  

 

Ad.5: 

Ingen forslag indkommet 

Ad.6: 

Bent Møller blev forslået og genvalgt 

Lasse Carlberg blev foreslået og valgt. Han var ikke til stede, men givet tilsagn. 

Ad.7: 

Mogens Damgård blev foreslået og valgt  

Ad.8: 

Som revisor blev Nordskov Revision genvalgt. Ingen blev foreslået eller valgt som revisorsuppleant.   

Ad.9: 

Arly Nielsen, Rønnebærvej 11, spurgte om der ville være en økonomisk fordel ved en sammenlægning med 

Kirke Hyllinge Vandværk. 

Formanden mente, at vandværket var for lille i forhold til det arbejde, der er forbundet med at drive det både 

økonomisk og administrativt og så en fordel i samarbejde/sammenlægning med f.eks. Kirke Hyllinge 

Vandværk. 

 

Peer Bachmann, Humlevænget 1 mente at den nyetablerede ringledning var i strid med lokalplanen. Han 

påpegede, at der i lokalplanen står, at vand leveres fra Strandlund Vandværk og mente derfor ikke at vand 

ledt via ringledningen fra et andet vandværk er lovlig. Han stillede spørgsmål ved, om bestyrelsen havde den 

fornødne tilladelse til projektet. Han ønskede tilstanden lovliggjort. 

Formanden orienterede om processen vedrørende etableringen af ringledningen, herunder at 

repræsentanter fra kommunen havde deltaget i møderne, og havde godkendt projektet. Formanden ville 

tage kontakt til kommunen for at sikre sig at alle formalia var i orden.  

Kirsten Jacobsen, Hasselvej 25 udtrykte tilfredshed med, at der var nu sikkerhed for levering af vand til 

forbrugerne og fandt Peer Bachmanns bemærkninger uinteressante.   

Da ikke flere ønskede ordet takkede Formanden for en god generalforsamling. 

Generalforsamlingen slut. 

Ref.oh 

 

Lars Jensen                                                                                              Hanne Kofod 
     formand                                                                                                                                                                        dirigent 


