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Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. 
 
 
Generalforsamling onsdag den 8. august 2018 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. 
 
Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 
 

4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 
 

5. Eventulle indkomne forslag.  
 

6. Valg af bestyrelse. 
Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. 
   Tina Molberg, villig til genvalg. 
 

7. Valg af 2 suppleanter. 
Afgående: Ivan Berthel, villig til genvalg. 
   Vesty Andersen, villig til genvalg 
 

8. Valg af revisor. 
Afgående: Leif Mølgaard, villig til genvalg 
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
Afgående: Per Munk Lausten, villig til genvalg 

 
     10.       Eventuelt. 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, Pauli Nielsensvej nr. 3 som blev valgt.  
 
Indkaldelsen var sket dels via indbydelse på udsendt vandfaktura - dog uden dagsorden - og opslag 
på tavler i området samt på hjemmeside. Omkring indkaldelse oplyste Preben Ingeberg fra Chr. 
Christensensvej 28 at han ikke havde modtaget fakturaen og derfor ikke indkaldelse i behøring tid. 
Per Mogensen erkendte at ikke alle formalia omkring indkaldelsen var opfyldt men da der ikke var 
protest mod generalforsamlingens afholdelse gennemføres denne. Bestyrelsen oplyste at der til 
næste års generalforsamling vil ske særskilt indkaldelse via mail. 
  
Per Mogensen overgav herefter ordet til formand Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. 
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Ad 2. Bestyrelsens beretning. 
 
Kaj Bryder fremlagde beretningen (vedlagt som bilag) og omtalte at året har været uproblematisk 
og med fuldt tilfredsstillende vandværksdrift hvilket også fremgår af udleverede materiale angående 
driftsdata for 2017/2018 som viser et m3 overskud på 288. 
 
Kaj gjorde opmærksom på at der hos enkelte forbrugere har været vandspild og at derfor vigtig at 
man med jævne mellemrum foretager kontrol af forbruget. 
   
De vandprøver der er taget igennem året har også vist fint vandkvalitet og selve prøveresultat kan 
tilgås fra hjemmesiden 
 
Kaj oplyste ligeledes at det er besluttet at etablere målebrønde hos de sommerhuse som har målere 
inde i huset. Begrundelsen for dette tiltag er at minimere risikoen for frostsprængning af vandmåler, 
som det har været tilfældet i den forgangne periode. Den enkelte forbruger skal betale for etablering 
af målerbrønd i henhold til takstblad cirka DKK 3.700, men at selve etableringen forventes at koste 
cirka DKK 8.500 pr. forbruger – forskellen betales af vandværket.  
 
Der henvises i øvrigt til selve beretningen. 
 
Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning. 
 
Det var der ikke. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt.  
 
Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 
 
Palle Thøgersen gennemgik regnskabet.  
 
Regnskabet udviser et overskud på DKK 201.207. Vandværkets egenkapital udgør DKK 719.984. 
 
Der var ikke spørgsmål til regnskabet 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. 
 
Palle Thøgersen gennemgik takstbladet. Dette fastholdes på samme niveau som sidste år hvor der 
blev vedtaget en reduktion. 
  
Palle gennemgik ligeledes budgettet, som udviser et underskud på DKK 230.350 grundet evt. 
udskiftning af målere og renoveringsopgaver 
 
Leif Mølgaard, Lundgaardsvej 18 var tilfreds med den måde økonomien blev forvaltet på i 
vandværket, herunder at der i den almindelige drift var midler til at foretage de nødvendige 
renoveringer. Christian Vestergaard Thorasvej 72 vil opfordre bestyrelsen til at beholde de 
nuværende målere så lang tid som muligt. 
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Budgettet og takstblad blev godkendt. 
 
Ad 5. Indkomne forslag. 
 
Ingen forslag 
 
Ad 6. Valg af bestyrelse. 

 
Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. 
   Tina Molberg, villig til genvalg 
    

Der var ikke øvrige der ønskede at stille op til bestyrelsen. Kaj Bryder og Tina Molberg blev 
genvalgt 

  
Ad 7. Valg af 2 suppleanter. 
 
Ivan Bethel og Vesty Andersen blev genvalgt 
 
Ad 8. Valg af revisor. 
 
Leif Møllgaard blev genvalgt for en 2-årig periode (2017-2019).  
 
I forbindelse med valg af revisor blev der fra salen spurgt indtil valgbarhed af revisor der ikke 
længere er forbruger idet vedkommende er fraflyttet området. Bestyrelsen vil undersøge dette i 
forhold til vedtægterne. 
 
Ad 9. Valg af revisor suppleant. 
 
Per Munk Lausten, Chr. Christiensensvej 20 blev genvalgt som revisorsuppleant.  
 
Ad 10. Eventuelt. 
 
Der var enkelte bemærkninger til dette punkt, men dirigent Per Mogensen oplyste for god ordens 
skyld at der ikke kunne foretages beslutninger under dette punkt. 
 
Preben Ingeberg Chr. Christensensvej 28 spurgte om bestyrelsen havde drøftet evt. afkalkning af 
vand idet han mente at hårdhedsgraden var et problem for maskiner og tøj. Formand Kaj Bryder 
oplyste at det tidligere havde været drøftet. Bestyrelsen vil drøfte det endnu engang, men 
udgangspunktet er at levere vand i så upåvirket stand som muligt. Knud Høgh Knudsen Karen 
Maries Vej 5 oplyste at det efter hans opfattelse ikke var lovligt at foretage afkalkning. 
 
Hans Bundgaard PB Vej 54 spurgte bestyrelsen om den havde gjort sig overvejelser omkring nyt IT 
system. Morten Sørensen fra bestyrelsen oplyste at der var flere muligheder, og at det vil være et af 
bestyrelsens fokusområder i den næste periode 
 
Der var ikke flere bemærkninger. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. 
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Kaj bryder takkede dirigenten for indsatsen, takkede bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet, 
samt tak for fremmødet til generalforsamlingen og debatten. 
 
Referent Morten Sørensen 
 
Referatet sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt offentliggøres på 
vandværkets internet side.  


