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Generalforsamling 2010 afholdt på Osted Kro 

Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.30  
  

Dagsorden ifølge vedtægterne således: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år. 

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

På valg er: 

2 bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Grann (modtager genvalg) 

Christian Berg (modtager ikke genvalg) 

1 Suppleant 

Torben Larsen (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant 

På valg er:  

  1 Revisor 

 Lilian Jensen (modtager ikke genvalg) 
Suppleant  

    Ib Sommer (modtager ikke genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt  

 

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 19 deltagere, inklusiv 
bestyrelsen samt 2 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

Heraf var 16 stemmeberettigede (Af ægtefæller er alene den ene stemmeberettigede). 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent blev Jens Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag 
og Jens Erik Mogenstrup blev valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, 
jævnfør vedtægternes § 11, og dermed for beslutningsdygtig. 

Gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

2. Formandens beretning 

I beretningen nævntes: 

 at antallet af kunder er 688, med 695 målere fordelt på 760 boliger. 

 at der i årets løb har været 5 anlægsarbejder: 

 renovering af hoved- og stikledninger til Hovedvejen 104 og 106. 

 renovering af hovedledning på Brotoften (delvis), Stentoften og Langetoften. 

 renovering af hovedledning på Byvejen. 

 renovering af hovedledning på Hovedvejen. 

 renovering af teknik på Vandværket. 
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 at der ved en lækagesøgning på ledningsnettet i slutning af juli 2010 blev fundet 8 
lækager, og at der i årets løb har været yderligere 6 ledningsbrud. 

 at – af de i alt 101.706 m3 udpumpet vand udgør vandspillet 10.062 m3 eller 9,9 %. 
(i beregnet spild indgår vand der er brugt til brandslukning)  

 at – af i alt 6 foretagne vandanalyser, viste en enkelt vandprøve i ledningsnettet en 
beskeden overskridelse af indholdet af jern. 

 at bestyrelse og vandværkspasser har deltaget i 6 kurser/arrangementer. 

 at det fortsatte fald i vandspildet har resulteret i, at indvindingstilladelse af vand fra den 
1. januar 2011 er nedsat med 10.000 m3 til nu 105.000 m3.vand. 

 at der i 2010 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

 at bestyrelsen på møde i juni måned besluttede, at der fremover altid placeres en 
målerbrønd hos forbrugerne umiddelbart indenfor skel, når stik- eller jordledning 
etableres eller renoveres. 

 at 376 (54 %) måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 232 (33 %) 
via aflæsningskort og 87 forbrugere (13 %) har ikke indsendt aflæsning, der af samme 
grund er foretaget af bestyrelsen. 

 at Lejre Kommune i foråret 2010 gav tilsagn om en kommunegaranti for vandværkets 
lånebehov, til renovering af den ældre del af ledningsnettet samt dele af vandværket. 
Vandværket har derved kunnet optage et lån på 5 mio. kr. til en fordelagtig rente.  Lånet 
blev udbetalt i august måned, med en afdragsperiode over de næste 9 år. 

 at det faste bidrag for 2011 er uændret 960 kr. pr. år, og at prisen for vandforbrug er 
forhøjet med 0,40 kr. til 5,00 kr./m³. Beløbene er ekskl. moms. 

 at de ikke afsluttede anlægsarbejder (grundet vintervejr) forventes færdiggjort så snart 
vejret tillader det. 

 

Slutteligt blev der udtalt en tak for et godt samarbejde i året til Kirkebjerg Vandværk, til 
håndværkere og til vandværkets personale. 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Regnskab 

Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab/budget, heraf nævnes: 

Resultatopgørelse (Beløb i tusinde kr.) 

 Indtægter kr. 1.205 

 Udgifter kr. 701 

 Resultat før afskrivninger kr.  504 

 Afskrivninger kr. 299 

 Driftsresultat kr. 205 

 Renteindtægter kr. 116 

 Årets resultat kr. 321 
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Balance (Beløb i tusinde kr.) 

 Anlægsaktiver kr. 9.670 

 Omsætningsaktiver kr. 1.240 

 Aktiver i alt kr. 10.910 

   
 Egenkapital kr. 5.810 

 Gæld kr. 5.100 

 Balance i alt kr. 10.910 

4. Budget for 2011 (Beløb i tusinde kr.) 

 Indtægter kr. 1.235 

 Udgifter kr. 600 

 Resultat før afskrivninger kr. 635 

 Afskrivninger kr. 450 

 Driftsresultat kr. 185 

 Renteindtægter kr. -95 

 Årets resultat kr. 90 

 

Under debat:  

Poul Jørgensen spurgte, hvorfor der ikke var foretaget større afskrivninger på det 
renoverede ledningsnet. 

Kassereren svarede, at der først afskrives når arbejdet er fuldført. 

 

Arne Bjerregaard spurgte vedrørende sektionsbrønd på Hovedvejen. 

Hertil oplystes det, at hovedledningen er ført under Hovedvejen ved Shell. 

5. Valg til bestyrelse suppleant og revisor 

Til bestyrelsen: 

Niels Grann blev genvalgt u/modkandidat 

Rasmus Birch Byvejen 6, blev foreslået af bestyrelsen og nyvalgt u/modkandidat. 

 

Suppleant: 

Torben Larsen blev foreslået og genvalgt u/modkandidat 

 

Bestyrelsen består herefter af: Michael Bruun, Niels Grann, Bjarne Bagge, Nicolai 
Frederiksen og Rasmus Birch. 

6. Valg af revisor og suppleant 

Som revisor blev foreslået Jens Erik Mogenstrup. 

Blev valgt uden modkandidat. 

 

Som revisorsuppleant blev foreslået Kirsten Juhl.  

Blev valgt uden modkandidat. 
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7. Behandling af indkomne forslag 

Der foreligger ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og gav 
herefter ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

 

Formanden takkede for fremmødte og meddelte servering af smørrebrød, samt øl og 
snaps. 

 

 

 

 
 ________________________ ________________________ 

 Jens Erik Mogenstrup Frimodt Søndergaard 
 Dirigent Referent 

 


