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Referat 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. juli 2016 kl. 10.00 
Fårevejle Forsamlingshus,  

 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 2015 
4. Budget 2016 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 

Orla Zinck bød velkommen og gik til valg af dirigent. 

1. Valg af dirigent 
 
Lars Engberg blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Der er 28 stemmeberettigede personer til stede. Jette Elkjær er referent og 
stemmetællere vælges, hvis det bliver nødvendigt. 
 
 
2. Beretning 
 
Orla Zinck fremlagde beretningen: 
 
I bestyrelsen har vandspildet en meget høj prioritet. Derfor er sidste år er gået meget med 
at reparere brud for at reducere spildet. Som bekendt er vores ledningsnet gammelt og der 
er konstante brud, som skal repareres. Det fremgår også af regnskabet, at vi bruger ret 
mange penge på reparation af ledningsnettet – og det kommer til at fortsætte. På den po-
sitive side er vi blevet ret gode til, via overvågningssystemet, hurtigt at finde brud eller si-
velækager. Vi har det sidste år fundet 20 lækager hos brugere og har selvfølgelig straks 
informeret vedkommende om, at man har et brud og også lukket for vandet, hvor det har 
været muligt. De fleste mennesker bliver meget glade for at få en mail eller opringning om, 
at de har et brud, således at man kan minimere de evt. skader, der kan opstå. Den største 
lækage var på 2 m3/timen. 
 
Derfor er det også vigtigt, at vi har en fuldt opdateret database, hvor vi både har mail og 
telefonnumre. I dag er det sådan, at vi har 1330 medlemmer og heraf er der 951 medlem-
mer, der får udsendt div. materialer inkl. indkaldelse til generalforsamling via mail og som 
vi har aftalt, kan man også få det pr. brev, hvis man meddeler det til værket. Der er pt. kun 
49 personer, der får breve. Men vi mangler altså stadig oplysninger på 330 personer!  
 
Jeg vil give blot et enkelt eksempel på, hvor hurtige vi er blevet til at opspore et brud. Ek-
semplet er en hovedledning på Kildehøj, hvor det var nødvendigt at lukke for hele høj-
trykssiden. Bruddet opstod kl. 22.45 og blev konstateret 15 minutter efter. Omkring kl. 24 
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var stedet lokaliseret og kl. 0.45 startede entreprenøren med at grave. Kl. 5.15 om morge-
ne blev der igen åbnet for vandet. Heldigvis var der kun 2 henvendelser i nattens løb om 
manglende vand, men når brud opstår pludselig er man jo desværre nødt til at lukke for 
vandet uden varsel.  
 
Nu har vi fået installeret samtlige elektroniske målere på nær nogle ganske få. Og de få 
der mangler skyldes enten, at vi ikke kan komme til installationen, fordi der er lås på lågen 
eller lign., eller det er fordi hele installationen skal skiftes. Det forventes færdigt i løbet af 
sommeren. Og de steder, hvor vi ikke kan komme til, fordi ejeren har sat lås på måler-
brønden og ikke reagerer på henvendelser vil vi nu skære låsen over og skifte måleren.  
 
Af andre nye tiltag er, at vi har fået udvidet vores såkaldte SRO system, dvs. styring, regu-
lering og overvågning på værket. Der var en risiko for, at der kunne ske en oversvømmel-
se på værket og det skal man naturligvis sikres imod. Det er vi så nu.  
 
Så alt i alt har vi i dag et af de mest moderne værker mht. overvågning og styring både 
hos det enkelte medlem, men også på værket.  
 
Af andre ting vi pusler med er at få installeret solceller således at man kan være mere mil-
jøbevidst/ressourcebevidste. Vi får forskellige tilbud på installationen i løbet af efteråret og 
skal så se på, hvad der er muligt.  
 
Vores vandspild bliver jo løbende reduceret, fordi vi opdager flere og flere småbrud og får 
dem repareret via overvågningssystemet, men det er stadig for højt. Det ligger i øjeblikket 
på 8-10 % og det arbejder vi selvfølgelig løbende på at få så langt ned som overhovedet 
muligt.  
 
Vi har lokaliseret områderne med de væsentligste lækager, disse ligger i 3 områder. 
 

a. Det åbne land, fra Strandgårdsvej ved Morænebakken, ned over markerne til Hø-
vevej og op til Veddinge (Ca. 6 Km ledning). Uheldigvis er alle skydeventiler på 
strækningen defekte, så der er et større arbejde med at dele strækningen, således 
den reelle lækage kan lokaliseres helt nøjagtigt. Dette startes så snart der er hø-
stet. 

 
b. Strandgårdsvej, mellem Morænebakken og Sandbakken. 
 
c. Strandbakken/Tjørnebakken. 

 
Herefter er det vores vurdering at spildet vil være nede på <5 %. 
 
De 2 sidste områder medfører, at vi skal lukke op til 60 % af værket for udbedring, så det 
venter vi med for ikke at forstyrre for meget i højsæsonen. 
 
På sigt er det planen, at vi skal have et fast netværk til aflæsning af alle målere ”Over-
night”, således vi får alle lækage/brudalarmer inden for et døgn. 
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Dette sammen med vores enklaveinddeling af værket gør, at vi kan rykke ud tidligere ved 
brud/lækage i eget net, samt informere alle kunder om en evt. lækage i deres installation 
inden det bliver dyrt. Dette er dog flere år ude i fremtiden. 
 
Vi er jo ringforbundet med de omliggende værker, og det betød, at vi kunne forsyne As-
næs i 10 dage, da de skulle have renoveret deres højdebeholder, og på trods af den store 
ekstrabelastning klarede system og boringer alt til UG, så der ikke var nogen der bemær-
kede noget. 
 
Der er ingen planer om at hæve prisen på vand. Den har ligget stabilt i de år vi har siddet i 
bestyrelsen, trods de store investeringer, der er foretaget og vil blive foretaget de nærme-
ste år. Det er vi faktisk lidt stolte af. Det eneste negative ved investeringerne er at det be-
tyder store afskrivninger og derfor også et regnskabsmæssigt underskud som det fremgår 
af regnskabet. Dette er reelt uden betydning mht. driften af værket mm, fordi vi har en god 
likviditet og vores indestående i banken er pt. lidt over 2 mio. kr. så det skal nok gå. 
 
En anden ting, der også er stabilt og godt er vores vandkvalitet, som stadig er fantastik høj 
– og det skal den selvfølgelig blive ved med at være.  
 
Det var ordene.  
 

Lars Engberg: Er der nogen spørgsmål eller kommentarer til beretningen? 

 
Jann Larsen, Humlebakken: Tak for beretningen, jeg synes, du kom godt rundt om tingene 
og jeg skal hilse fra en nabo på tjørnebakken – en af dem der har haft et brud. Han havde 
ikke fået lukket stophanen, så han har måttet udskifte både køkken og gulv – han fik et 
advis fra Kim. Men jeg skal hilse og sige mange tak – det blev en dyr historie alligevel og 
det sker, når man ikke lukker stophanen. Jeg lukker altid selv også hvis jeg skal være væk 
i kortere tid. Og så har jeg en hilsen fra grundejerforeningen Veddinge Bakkers Annette 
Pedersen. Hun er os behjælpelig og sender mails til beboere, hvis der sker noget i områ-
det. Hvis I vil give hende et praj når der er fx et stort natforbrug i området – for det kan jo 
tager tid at konstatere – så send en mail til Annette, så vil hun servicere os. Tilsvarende 
hvis I reparerer og fx må lukke vandet, så vil hun gerne vide det og sende mails ud til os. 
Det kunne være en hjælp til alle. 
 
I forhold til økonomien - jeg har også kigget på budgettet som jo er en fremskrivning af de 
samme tal – og det er jo vanskeligt at gætte fremtid. Men hvad har i gjort jer af overvejel-
ser i forhold til fremtiden – hvad med ledningsnettet? Hvad har I i bestyrelsen gjort jer af 
overvejelser i forhold til økonomien i fremtiden? 
 
Orla: Vi får mange positive henvendelser fra folk, når vi kontakter dem og der har også 
været en enkelt negativ respons, som vi måtte rode lidt med – en advokat. Fremtiden er 
altid svær at spå om, men helt generelt handler det om at udskifte ledningsnettet, men der 
er ikke økonomi til at gøre det hele på en gang. Kim har du et bud på, hvad det vil koste at 
gøre det hele? 
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Kim: Det vil nok koste mellem 6 og10 mio. kr. Det vil være en langt mere rationel måde at 
gøre som nu, dvs. finde lækager – en strækning ad gangen og det vil nok tage mellem 10 
og 15 år – og sådan er det, hvis man ikke kan/vil betale det hele nu. 
 
Orla.: Vi regner med, at reparationsniveauet næste år vil være som sidste år. Og så vil det 
gå med et lille underskud og et lille overskud og så får man repareret det hele hen ad ve-
jen. Det er også derfor, vi gerne vil have en permanent overvågning for så kan vi stoppe 
brud tidligere, men om det minimerer omkostningerne, ved jeg ikke. 
 
Lars: Flere bemærkninger? 
 
Der var ikke flere bemærkninger og beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab 2015 
 
Orla: Jeg vil ikke trække jer igennem alle omkostningerne konto for konto, blot nævne at 
der på grund af afskrivninger viser regnskabet et reelt underskud, men det er mest rent 
regnskabsteknisk, for likviditeten er i orden – den er på 2,1 mio. kr., så derfor er der ingen 
økonomiske problemer. I forhold til udgifter til bestyrelsesarbejdet, så er vi i dag nede på 
niveauet ”dårlige småkager”. Og vi bekymrer os ikke om underskuddet, for som nævnt er 
det et teknisk underskud. Det ville faktisk være et problem hvis regnskabet viste overskud 
igen og igen, for så kunne vi blive pålagt at bruge alle pengene. Så at holde det på et nul 
eller minus er helt ok. 
 
Lars Engberg: Er der bemærkninger til regnskabet? 
 
Et medlem: Jeg synes, at 10.600 til generalforsamling er meget voldsomt. Vi betaler 
60.000 kr. til jer i bestyrelsen om året og med den slags udgifter til administrationen, så er I 
er jo ikke bedre end den forrige bestyrelse. 
 
Lasse: Vi havde sidste år et mellemværende med Ordruplund vandværk på ca. 40.000 kr. 
Nu kan jeg se, at det er betalt – så må man jo også vide hvad de penge omhandler: 
 
Kim Sorgenfri: For at spare penge vi og Ordruplund kun en serverinstallation og den deler 
vi. Vi får lov at bruge strøm og server, og der har man så aftalt en pris for det. Prisen er et 
levn fra, før jeg blev ansat til at vedligeholde for begge vandværker. Da fakturerede jeg via 
mit private firma og Ordruplund fik dengang ikke viderefaktureret beløbet til Skamlebæk 
Vandværk.  
 
Lasse Hvorfor kan man ikke se det i regnskabet? 
 
Kim Sorgenfri: Det må du spørge revisor om – men det er et udestående fra Ordruplund. 
 
Lasse: Hvad koster en vandmåler 
 
Kim Sorgenfri: Jeg kan ikke huske det nøjagtige beløb men mellem 6 og 700 kr. pr. måler 
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Hans Ole: Har i et serviceabonnement i forhold til de 40.000 og Ordruplund – jeg synes 
det er dyrt. 
 
Kim Sorgenfri: Altså, man har ikke diskuteret priserne, men blot aftalt at Ordruplund skal 
opgøre prisen på server system, strøm osv. og så bliver det opgjorte beløb delt i 2.  
 
Hans Ole: De 40.000 hvor mange år er det over. 
 
Kim Sorgenfri: Det er jo fordi jeg kørte datavedligehold i mit eget firma og Ordruplund fik 
ikke sendt regningen til Skamlebæk, derfor er beløbet så højt. Det dækker også sidste år. 
 
Lars Engberg: Er der mere til regnskabet? 
 
Lone Hansen: Jeg savner budgettal på opgørelsen 
 
Lars Engberg: Er der flere bemærkninger? 
 
Et medlem: Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål. Hvordan er I nået til 10.600 for at afholde 
generalforsamlingen her? Og så det andet med honorarer? Vi betaler for kørsel og ekstra 
ting? Hvordan kan det blive 60.000 kr. for bestyrelsen? I er jo ikke meget bedre end den 
anden bestyrelse. 
 
Kim Sorgenfri: Prisen på generalforsamlingen bunder sig i, at i 2014 havde forsamlingshu-
set glemt at fremsende regningen for generalforsamlingen, så de 5000 kr. er fra sidste år. 
Så derfor er omkostningen højere i år. Det koster 5000 kr. at afholde generalforsamlingen. 
 
Orla Zinck: Det er en lille forening har du ret i. Men siden vi trådte til, har vi sænket drifts-
udgifterne væsentligt. De er reduceret med omkring ½ mio. kr. årligt. Ser du på regnska-
bet, så kan du selv se, at udgiften til bestyrelsesarbejdet er lavt. Vi får kun dårlige småka-
ger og ikke som da vi tog over, hvor udgiften dækkede dyre middage osv. Og det er jo 
vedtaget, at bestyrelsen får et honorar. Det er i dag er synligt, og fremgår af regnskabet, 
så der er ikke noget fordækt i det. 
 
Et medlem, Skamlebækvej. Jeg synes regnskabsgennemgangen var lige lovlig skal vi kal-
de det kursorisk (flygtigt gennemlæst. red). Jeg mener, det behøver ikke være så detalje-
ret, men at man kun får at vide, at der er et underskud og at cash flowet er i orden er lige 
lidt nok. En eller anden mellemvej må man vel kunne finde.  
 
Lars Engberg: Er der flere bemærkninger til regnskabet? Kan regnskabet for 2015 god-
kendes?  
 
Regnskabet blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 
 
 
4. Budget 2016 
 
Orla gennemgik budgettet, der er en direkte fremskrivning af det regnskab, som lige er 
godkendt. Der kan vel ikke knyttes flere kommentarer til det. 
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Jann Larsen: Jeg er enig Orla, men når man nu fremskriver, så kan man jo godt rette ind 
på de tal, der fx er afsat 2 gange. Det bør nok rettes til i budgettet. 
 
Kim: Det er jeg helt enig i! 
 
Lars Engberg: Er der flere bemærkninger til budgettet? Der er ikke flere bemærkninger til 
budgettet udover, at tallene skal rettes til. 
 
Budgettet blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ebbe Iversen og Erling Jensen, der begge 
modtager genvalg.  
 
Begge genvalgt til bestyrelsen. 
 
Valg af suppleant. På valg er Karen Jensen, der modtager genvalg. 
 
Karen Jensen blev genvalgt som suppleant. 
 
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Intern revisor Margit Hoffmann Sørensen modtager genvalg. 
 
Margit Hoffmann Sørensen blev genvalgt som intern revisor. 
 
Revisorsuppleant Kim Gordon modtager genvalg. 
 
Kim Gordon blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Lasse vil gerne vide, hvor mange fuldmagter hvert medlem kan møde op med – er det 4 
som der står i vedtægterne.  
 
Lars Engberg: Ja, det holder stadig. 
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