
 

   

         Referat fra generalforsamling i Skee vandværk 

                   den 20. februar 2019. 

 

Der var fremmødt 23 interessenter, da formanden, Lars Bo Hansen (LBH), bød vel-

kommen og foreslog, at Ole Hansen (OH) skulle være aftenens dirigent. 

OH takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

og dermed beslutningsdygtig. Han bad derefter om forslag til stemmetællere, og Niels 

Trustrup og Gert Holmstrøm blev valgt. 

Der blev straks optalt medbragte fuldmagter, og OH kunne med beklagelse 

konstatere, at de nødvendige 2/3 dele af interessenterne ikke var repræsenteret, 

hvilket var en nødvendighed til afstemningen om den planlagte vedtægtsændring. 

Dette punkt på dagsordenen faldt dermed ved første behandling. 

Han gav derefter ordet til LBH, der kvitterede med en omfattende beretning om årets 

gang. Forsamlingen blev således informeret grundigt om bestyrelsens arbejde med at 

implementere alt det nye lovstof såsom persondataforordning og ændrede 

prøveplaner. Bestyrelsen har deltaget i kurser i vandværksjura og persondata samt 

deltaget i tilgængelige messer i foreningsregi, ligesom vi altid er repræsenteret, når 

kommune og lokalt vandsamarbejde inviterer. 

LBH kvitterede overfor Ringsted kommune for fortræffeligt samarbejde, som han 

anså for inspirerende og glædeligt. 

Vores vandprøver er også i år i den absolutte elite, skønt en enkelt er stukket lidt af, 

men det kan begrundes med nye prøveregler, idet prøverne nu udtages hos 

forbrugerne på tilfældige haner uden skylning. 

Tilsynet har focus på dette, og en ændring af reglerne må forudses. 

Forsamlingen blev informeret om den nye hjemmeside, hvor det blandt meget andet 

er muligt at se vores analyser, LBH var inde på den seneste udvikling i forhold til 

anvendelse af Lednings Ejer Registeret (LER), hvor det desværre for os bliver et 

krav, at anvendelsen sker fra en central server, hvilket derfor ligner nye udgifter for 

vandværket. 

LBH rundede også driftsstatus på værket og kommenterede sommerens tørkørsel, 

hvor vi simpelthen nåede behandlingskapacitet, idet vi var oppe om udpumpe ca. 

50m3 i døgnet i stedet for de normale 20-25 m3. 

OH takkede for beretningen, som han fandt både god og fyldig, og LBH svarede 

derefter på forsamlingens spørgsmål. 

 



 

   

Regnskabet blev fremlagt af Helge Gyldenkærne, idet kasseren, Ole Olsen, var 

fraværende grundet sygdom i familien. 

Der har været store vedligeholdelsesudgifter i 2018, idet rentvandsbassinet er blevet 

tømt, rengjort og desinficeret, og vores kompressor opgav livet med et brag. 

Alligevel har vi konsolideret os med ca. 20.000,- kr. og har en kassebeholdning på 

omkring 120.000,- 

Vandprisen fastholdes derfor på 8,50 kr, og vi ligger dermed noget under prisen hos 

Ringsted Forsyning. 

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. 

OH oplyste derefter, at næste punkt på dagsordenen vedr. vedtægtsændring måtte 

udgå, idet generalforsamlingen ikke kunne stille med de nødvendige 2/3 af 

interessenterne for at være beslutningsdygtig. 

Han måtte derfor med beklagelse henvise punktet til en ekstraordinær generalfor-

samling, hvor 2/3 af de fremmødte interessenter kunne stemme forslaget igennem. 

 

Rasmus Achton Lyng, Ole Olsen og Lars Bo Hansen blev derefter genvalgt til 

bestyrelsen uden modkandidater. 

Kirsten Reholdt ønskede at stoppe som suppleant, og i stedet blev Mads Drake 

indvalgt. 

Bettina Longo blev derefter genvalgt som revisor. 

 

Under eventuelt, hvor alt kan diskuteres men intet vedtages, gav LBH prøver på den 

nye hjemmeside og redegjorde for, hvordan vand til 8,50 kr pr m3 kommer til at 

koste ca 65 kr i Ringsted kommune, når det ender i rensningsanlægget. 

Der var efterfølgende en ivrigt snak om mange emner, og OH måtte indskærpe 

reglerne for taletid. 

 

LBH rundede af med at takke OH for indsatsen, og informere om, at vi altså nu skulle 

ses igen snarligt m.h.t. vedtægtsændringen. 

Han takkede for fremmødet og sluttede generalforsamlingen. 

       

      /HG 

 


