
 
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 19. april 2017. 
 

Tilstede fra Bestyrelsen: Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Leoni Petersen, Toni Andersen. 

                                              Lykke Petersen.  (Kaj Kingo havde meldt afbud).  

Antal gæster: 7. (Juulsvej 33 + Næbvej 32 + Kirsebærvej 38 + 42 + Spurvevej 5 + ??) 

 

Dagsorden: 

  1)  Valg af dirigent og stemmetællere. 
 2)  Vedtagelse af vedtægtsændring. 
                          3)  Eventuelt. 
 
Ad  1) Per Sørensen valgtes som dirigent.  Dirigenten mente ikke at der var behov for udpegning af stemme- 
            tællere, hvilket forsamling accepterede.  
 
Ad  2)  Der blev fremsat ønske om at man modtaget et advis på sin private e-mail, når indkaldelse til  
            Generalforsamling lægges på Hestehave Vandværks hjemmeside. Dette er i tråd med bestyrelsens plan. 
 
            Herefter gennemførtes afstemning vedrørende Vedtægtsændring §8, stk. 3. 
            For stemte:  12 
            Imod stemte:    1 
            Undlod at stemme:   1    
 
            Det blev aftalt at nedsætte en Arbejdsgruppe, som skal gennemgå Hestehave Vandværks vedtægter, 
            for en modernisering af sproget og indholdet af de nuværende vedtægter.   
            Resultatet forelægges til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling i februar 2018.        
Alternativt på en ekstraordinær generalforsamling, alt efter hvad der kommer først.  
 

ad  3)   Under punktet eventuelt, blev følgende drøftet;  

A) Vandbehandling. 

I henhold til en tidligere generalforsamlingsbeslutning i 2012, kan der installeres kalkknuseranlæg 

når der er økonomi til det. Det er nu tilfældet, og der er regnskabsmæssigt afsat 300.000,- kr. til 

formålet. 

                          Montering af sådanne anlæg betragtes som udvidet vandbehandling, og kræver kommunes  

godkendelse forud for montering af anlægget på vandværket. På nuværende tidspunkt meddeler 

Vordingborg Kommune, at de ikke har set det bevist at anlæggende virker, og hvilken virkning 

behandlingen har på kvaliteten af vandet, vil kommunen ikke godkende brugen/installationen af 

et kalkknusnings-/blødgøringsanlæg. 

 

Blødgøringsanlæg og kalkknuseranlæg kan ikke sammenlignes. Den type der er besluttet på 

generalforsamlingen i 2012 er et kalkknuseranlæg, hvor kalkpartiklerne knuses via ultralyd. 

 

Bestyrelsen har gennemført forsøg med 2 ens el-kogere. Det husstandsmonteret kalkknuseranlæg 

viste af der ikke afsattes kalk på varmelegemet.  

 



 
 

 

Bestyrelsen ønsker at informere alle brugerne om fordele/ulemper ved vandbehandlingen, og vil 

derfor fortsætte med at undersøge de forskellige løsningsmetoder der findes af blødgøringsanlæg 

og anlæg til at fjernelse, minimering af kalkindholdet i brugsvandet.  Den viden Bestyrelsen 

tilegner sig, vil blive videregivet i ved udsendelse af informationsbreve på Hestehave Vandværks 

hjemmeside. Formålet med informationsbrevene er at give brugerne et oplyst grundlag, at afgive 

deres stemmer ”for/imod” senere på året. Afstemningen vil indgå i beslutningsforslag som vil 

blive fremlagt på førstkommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.     

 

B) Nyheder på hjemmesiden.  

Der blev fremsat forslag om at man på Hestehave Vandværks hjemmeside kunne abonnere på 

nyheder. Således at man modtager et advis i sin private e-mail, om at der er oplagt nyt indhold på 

hjemmesiden, og gerne med et link til nyheden.   

 

C) Arbejdsgruppe vedrørende Vedtægtsændringer. 

Det blev foreslået, at nedsætte en arbejdsgruppe til revision af:  ”Vedtægter for Hestehave 

Vandværk”.  Følgende meldte sig arbejdet: Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen og 

Lykke Petersen.  (Sven Bjarne Møller har efterfølgende tilmeldt sig arbejdsgruppen) 

 

D) Regnskabsregler. 

De regler vi er underlagt som forsyningsvirksomhed gør at vi ikke må opbygge formue, men skal 

operere efter princippet ”Hvile-i-sig-selv”. 

 

E) Det blev kommenteret at vi har ”Dejligt vand, koldt og godt”. 

 

F) Flemming Bo Hansen, takkede Jens Bergholdt for hans indsats med pasning af vandværket. 

 

          Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

          Formanden takkede for gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling.  

 
Referent  

Lykke Petersen, Sekretær. 

Mandag 1. Maj 2017,(version 4)  


