
 

   

 

Referat af Skee vandværks generalforsamling den 19. februar 2020 på      

Allindelille skole. 

 

Fremmødt var bestyrelsen og 14 interessenter -ialt 19 personer (57 forbrugere). 

 

Velkendte Ole Hansen, der så mange gange har gjort det så godt, blev igen valgt til 

dirigent. 

Han indledte generalforsamlingen med at konstatere den lovlighed, hvor vi for første 

gang siden vedtægtsændringen i fjor, alene har gjort brug af elektronisk 

kommunikation. 

 

 

Formanden, Lars Bo Hansen (LBH), fik derefter ordet til sin beretning: 

LBH gennemgik mange emner og herunder kommende vandpris (uændret), den 

daglige drift på vandværket og vores hjemmeside samt skiftet af hostmaster. 

Han redegjorde derefter for vores vandprøver, der fortsat er fine og uden 

overskridelser, og vores deltagelse i Ringsted vandsamarbejde, der er en uformel 

forening imellem de private vandværker i Ringsted kommune. 

Han gav derefter ordet til Helge Gyldenkærne (HG), der som daglig 

vandværkspasser, har indsigt i selve vandforsyningen. 

HG gav en kort orientering om et udramatisk år, hvor vi dog måtte konstatere et 

ledningsbrud på Stestrupvej i en jernledning som følge af tæring. 

Det var lidt held i uheld, for ledningsplaceringen var ukendt men nu velkendt. 

 

Forsamlingen stillede derefter spørgsmål, og beretningen blev taget til efterretning. 

 

 

Ole Hansen gav derefter ordet til kasseren Ole Olsen (OO) for fremlæggelse af 

regnskabet. 

Det ligner efterhånden sig selv, og vi konsoliderer os stille og roligt med henblik på 

kommende investeringer. 

Efter ændringerne i prøveplanerne i 2018 har vi haft tunge udgifter til vandprøver i 

2019 grundet efterslæb. 

 



 

   

 

Under de opfølgende spørgsmål interesserede Jørgen Nielsen sig for 

investeringsplanen og især for den gamle jernledning fra vandværket og langs 

Skeevej mod vest. 

Han var optaget af, at få den udskiftet hurtigt a.h.t. Forsyningssikkerheden og 

opfordrede til at hjemtage lån til projektet. 

Svaret var, at anlægsarbejder var en bestyrelsesbeslutning, men at enhver kunne 

indbringe forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, -således også dette. 

 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

Under valg til bestyrelsen var Simon Fredslund og Helge Gyldenkærne på valg, og de 

blev begge genvalgt uden modkandidater. 

 

 

Jørn Vad ønskede ikke genvalg som revisor. I stedet blev Anders Pedersen valgt. 

 

 

Eventuelt: LBH gennemgik ”lagkagen.” med, hvad vandprisen består af. Det er ikke 

første gang men igen ganske tankevækkende, at det faktisk koster 7-8 gange mere at 

hælde det ud end at tappe ved hanen. 

Klaus Petersen kom med en indvending imod at lade vandprisen stige i forbindelse 

med investeringer, idet han aftager knapt det halve af den udpumpede mængde og 

således får lov til at betale gildet. 

Det gav anledning til lidt debat, hvor der var både for og imod. 

 

 

Der blev slutteligt rettet en stor tak til Jørn Vad for sin indsats som revisor gennem 

mange år.   

 

       

      /HG 

 


