
 

Referat fra generalforsamling i Drøsselbjerg Strands Vandværk 

torsdag den 14. maj 2015 kl. 10.00 i 

Kirke Helsinge Forsamlingshus 

 

 

 
1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog Ane Pilemand som dirigent, hvilket forsamlingen 

tilsluttede sig. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtig. 

 

Henrik Sørensen og Søren Sørensen blev valgt som stemmetællere. 

 

I generalforsamlingen deltog 17 stemmeberettigede andelshavere, og der var fuldmagt                   

fra 2 andelshavere. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde beretning. 

 

På forespørgsel fra Torsten Baun orienterede formanden om de mange tiltag, der er gjort for at finde 

årsagen til det store vandspild. 

 

Alle henvendelser om mulige utætheder er taget alvorligt og har bl.a. givet anledning til opgravning 

flere steder, men desværre uden det ønskede resultat. 

 

Formanden var derfor forundret og beklagede, hvis der hos nogen var en opfattelse af, at der ikke er 

blevet reageret på alle henvendelser. 

 

Der blev opfordret til, at bestyrelsen fortsat måtte blive kontaktet, såfremt der var problemer eller 

mistanke om uregelmæssigheder med vandforsyningen. 

 

På forespørgsel fra Troels Lund blev det oplyst, 

at det gennemsnitlige vandspild på landsplan skønnes at udgøre 5-7 %, 

at det målte vandspild i Drøsselbjerg tidligere har været 3-4 %, 

at der i 2014 har været et vandspild på ca. 17 %, 

at vand, der mistes i forbindelse med reparationsarbejder på ledningsnettet, indgår som en del af det 

målte vandspild, 

at der specielt er mistanke om, at den eftersøgte lækage skal findes i området mod Bildsø skov, som 

derfor skal undersøges yderligere. 

 

Beretningen blev herefter godkendt, og vil blive lagt på hjemmesiden. 

 



3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. 

På forespørgsel til de afholdte udgifter til telefon, internet og servicekontrakter blev der orienteret 

om, hvorledes beløbene fordeler sig med udgifter til fjernaflæsning, vagtalarm, regnskab og 

servicekontrakter herunder aftaler med Rambøll. TDC benyttes i det væsentlige som netudbyder.  

 

Torsten Baun bemærkede, at det havde været ønskeligt, om brugerne var blevet holdt bedre 

orienteret om udviklingen i det store vandspild, der havde medført en ekstraordinær udgift på ca. kr. 

27.000. 

Formanden oplyste, at man på flere måder havde søgt at orientere og gøre opmærksom på 

problemet. 

 

Det blev nævnt, at vandværket nu har e-mail adresse på 475 af værkets forbrugere, hvilket gør det 

lettere, når der skal udsendes information fra bestyrelsen. 

Regnskabet findes på hjemmesiden. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

4. Fremlæggelse af budget og takster for 2016 til orientering 

Kassereren orienterede om budget og takster for det kommende år. 

Som det fremgår er der i budgettet afsat kr. 100.000 til ledningsrenovering. 

Budgettet er i øvrigt på niveau med indeværende års budget.  

 

Den givne orientering blev taget til efterretning; budget og takstblad vil blive lagt på 

hjemmesiden. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag til behandling. 

 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Søren Skovager blev genvalgt. 

Bjarne Thor Jensen blev genvalgt.  

Efter forslag blev Thomas Opdal valgt som nyt medlem for 2 år. Ronny Hald Hansen ønskede ikke 

genvalg. 

Efter forslag blev Troels Lund valgt som nyt medlem for 1 år. Ib Hansen ønskede at udtræde af 

bestyrelsen. 

Efter forslag blev Lars Meng valgt som ny suppleant, Ib Hald Hansen ønskede ikke genvalg. 

Hugo Nordbo blev genvalgt som suppleant. 

 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Dansk Center Revision blev genvalgt som ekstern revisor. 

Søren Sørensen blev genvalgt som intern revisor. 

Efter forslag blev Henrik Sørensen valgt som ny revisorsuppleant, Ove Knudsen ønskede ikke 

genvalg. 



 

 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede de afgående medlemmer, Ronny Hald Hansen, Ib Hansen og Ib Hald Hansen 

for en god indsats og et godt samarbejde i bestyrelsen.   

 

 

Formanden sluttede med en tak til dirigenten, og da ikke flere ønskede ordet hævede dirigenten 

generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 11.15. 

 

 

 

Dirigent: Ane Pilemand                                                          Referent: Ib Hansen 
                                                                                                                                            

 

 

 
refgfdrøs15 


