
 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a. 

afholdt i Jyderup Hallen den 15. marts 2016 kl. 19,30 
 

 

 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som ud over bestyrelsen (-  Søren Lykke 

Madsen afbud pga. ferie,) udgjorde 4 medlemmer.  

 

Ad 1: Som dirigent foreslog formanden Steen Hjorth Hansen, som blev valgt uden andre 

forslag. 

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed, da den var annonceret 23. 

februar 2016 i Jyderup Posten, hvorefter 14 dages varslet er overholdt.  

Dirigenten oplæste dagsordenens punkter i h.t. vedtægten. 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretningen, som kan ses på vandværkets 

hjemmeside www.jyderupvand.dk 

    

Der var ingen spørgsmål til selve beretningen, dog var der et medlem, som oplyste, at Holbæk 

Kommune arbejdede med planer om at byggemodne et nyt boligområde, Jyderup Nord. 

Bestyrelsens beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 3: Regnskab: Kassereren omdelte og fremlagde det reviderede regnskab, som blev 

godkendt. 

 

Ad 4: Budget for 2016: Kassereren omdelte og forlagde budget, som udviste et underskud på 

kr. kr. 1.273.000. I dette tal indgår anlægsudgifter til elektroniske målere kr. 560.000, nyt tag 

på vandværksbygningen kr. 140.000 samt renovering af ledningsnet, stophaner og 

målerbrønde kr. 500.000. Herefter kan underskud på driftsbudget beregnes til kr. 73.000. Det 

blev oplyst, at vandværket har 33 km ledningsnet, nypris anslået i alt 20 mio kr. Der er ikke 

foretaget renoveringer af ledningsstrækninger siden 2002, og mange strækninger er over 50 

år. Derfor er bestyrelsen ved at udarbejde en plan over, hvilke strækninger der bør renoveres 

inden for den kommende årrække. I forbindelse med renovering af ledningsstrækning vil man 

nedlægge stophaner og i stedet nedsætte målerbrønd hos de medlemmer, som ikke i forvejen 

har dette. 

 

Taksterne uændret i 2016 i forhold til 2015, dog bliver statsafgiften nedsat med 0,28 kr. pr. 

m3. Rykkergebyrer blev hævet til kr. 200 samt gebyr for lukning for vandtilførelse kr. 400, 

tilsvarende gebyr for genåbning. 

(Se detaljeret takstblad på www.jyderupvand.dk) 

 

Der var ingen kommentarer til budgettet, dog blev der opfordret til, at man i god tid gav 

orientering om renovering til de berørte forbrugere samt gav orientering på hjemmesiden. 

Budgettet og taksterne blev godkendt.    

      

http://www.jyderupvand.dk/
http://www.jyderupvand.dk/


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

Hans-Henrik Nielsen 

Bruno Jentoft 

Niels Olsen 

Alle var villige til at modtage genvalg, hvilket de blev uden modkandidater. 

 

Ad. 6 suppleanter. Som 1. suppleant blev Steen Klink Petersen genvalgt. Som 2. suppleant 

valgtes Helle Thomsen. 

 

Ad. 7 Valg af revisor og suppleant. Som revisorer blev Lisbeth Reker og Carsten Martinsen 

genvalgt. Som revisorsuppleant blev Lilian Pedersen genvalgt. 

 

Ad 8: Indkomne forslag: 

Ingen. 

 

 

Ad 9: Eventuelt:  

Intet 

 

Generalforsamlingen slut kl. 20,45. 

 

Således passeret    

Som dirigent:     

               Steen Hjorth Hansen   

      

   ref: Niels Olsen    


