
 

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24.3.2014. 
 

 

Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Torben Mortensen afbud pga. arbejde. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

Ad 1: Som dirigent foreslog formanden Bruno Jentoft som blev valgt.  

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed – uden nogen indsigelser. 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretningen som efterfølgende lægges på               

hjemmesiden. Under den efterfølgende debat, blev det foreslået, at hvis vandanalyser - som lægges 

på hjemmesiden - udviser unormale tal i forhold til grænseværdierne, burde bestyrelsen skrive hvad 

man havde foretaget sig i den anledning. Formanden svarede, at vandkvaliteten var i top og de få 

gange en grænseværdi har været overskredet, tog vandværket straks affære, evt. søgte hjælp hos 

vores rådgivere. Der blev også forespurgt hvorvidt der havde været nitrat i råvandsanalyser. Dette 

har ikke har været tilfældet. Der blev forespurgt hvorfor bestyrelsen ikke kunne acceptere Holbæk 

Forsynings nedsættelse af honoraret fra hidtil kr. 32,00 til kr. 25,00 for at aflevere 

måleraflæsningsdata. Formanden svarede, at bestyrelsen ikke kunne acceptere et ensidigt diktat fra 

Forsyningen om nedsættelse, når det kalkuleret efter vandværksforeningens vejledning koster ca. 

kr. 45,00. Til trods for dette er bestyrelsen villig til at fortsætte med den nuværende betaling på kr. 

32,00. 

        

 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 3: Regnskab: Kassereren omdelte og fremlagde det reviderede regnskab, som efter få afklarende 

bemærkninger godkendtes. 

 

Ad 4: Budget for 2014: Kassereren omdelte og forlagde budget i balance. Dog er der som 

anlægsbudget afsat et beløb på kr. 375.000 til ny boring, da en nuværende boring er brudt ned. 

Denne investering finansieres af egenkapitalen. 

Budgettet blev godkendt. Uændret m3 pris kr. 5,- ., fast afgift kr. 325,00. Grøn statsafgift  

kr. 6,13. Gebyrer uændrede. Anlægsbidrag i henhold til takstbladet uændret, men pristalsreguleres. 

    

      

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var: 

Leif Hansen, Hans-Henrik Nielsen og Niels Olsen. Alle tilkendegav, at de var villige til at modtage 

genvalg, hvilket de herefter blev uden modkandidater.  

           

Ad 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: 

Bruno Jentoft. Søren Lykke Madsen og Bruno Jentoft blev uden modkandidater valgt.  

 

Ad 7: Valg af revisorer og suppleant: På valg var: 

Revisorer: Lisbeth Reker og Carsten Martinsen, blev uden modkandidater genvalgt. 

Lilian Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

Ad 8: Indkomne forslag: 

Bestyrelsen stillede følgende forslag: Bestyrelsen for Jyderup Østre Vandværk anbefaler, at der 

siges nej til Holbæk Forsynings forslag om at JØV får kr. 25 pr. måleroplysning. Bestyrelsen vil 

forsøge at komme i reelle forhandlinger med Holbæk Forsyning om en pris, der tager udgangspunkt 

i de faktiske omkostninger, og som ikke bare er et ensidigt diktat. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 



 

 

 

 

 

 

Ad 9: Eventuelt:  

Det blev foreslået at bestyrelsen lagde mere information ud på hjemmesiden, f.eks. mødereferater, 

forskellige orienteringer m.v., budget og regnskab allerede inden generalforsamlingen. Formanden 

tilkendegav at bestyrelsen vil arbejde videre med problematikken. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 21. 

 

Således passeret    

Som dirigent:            

Bruno Jentoft               

      ref: Niels Olsen    


