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Generalforsamling d. 12. juni 2016 kl. 1000 
Roholte Forsamlingshus. 

 
 
Der var fremmødt 56 medlemmer. 

 
Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og bad om forslag til dirigent.  
Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
indvarslet rettidigt og dermed lovlig. 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 
2) Protokol og bestyrelsens beretning. 
3) Regnskab. 
4) Indkomne forslag. 
Ingen 
5) Valg til bestyrelse. 
På valg er: 
Svend Wedege 
Morten Christensen 

            Suppleant, Frank Høj Jensen. 
6) Valg af revisor. 
7) Eventuelt 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Formanden berettede at det fungerer stadig fint med vand fra NK-Forsyning. Der har ikke 
været afbrydelse i vandforsyningen fra deres side i det forløbne år. Og kvaliteten er ifølge 
vand analyserne helt i top. 
Vi har ikke haft ledningsbrud i 2015/2016 og det er vist første gang i mange år at det ikke 
sket. Det er et stort held da vi stadig har mange jernrør i ledningsnettet. 
Svend har skrevet vandværkets historie, som snart lægges ind på vores hjemmeside 
www.msbvand.dk. Vi havde faktisk 50 års jubilæum i maj i år. 
Morten har introduceret en ny service ved at aflæse målerne hver 3 måned og udsende 
aflæsningen til de forbrugere som har tilmeldt foreningen deres mail/sms adresse. Derved 
kan en lækage opdages i tide. Hvis man ikke ønsker denne infomail, så send en mail til 
vand@msbvand.dk  
Hvis du ønsker denne infomail, så send din mailadresse til Morten på vand@msbvand.dk 
Vi har besluttet at få opdateret/registreret vores ledningsnet digitalt med GPSopmåling. Det 
er en stor fordel at være digitalt registreret i tilfælde af gravearbejde. Prisen for dette er 
26.000kr plus moms. 
Efter sidste generalforsamling ville vi undersøge om en netværksløsning til indsamling af 
målerdata kunne være aktuel. Vi vil hurtigere kunne lokalisere brud og lækager. På 
nuværende tidspunkt vil det være en omkostning på 150-200.000kr. Så det udsætter vi til 
senere. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab 
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Kassereren Morten Christensen fremlagde årsregnskabet, som var udsendt til andelshaverne 
forud for generalforsamlingen sammen med indkaldelsen. Regnskabet er revideret af 
Revisionskontoret i Faxe som har givet det påtegning uden forbehold. 
Resultatopgørelsen viser et overskud på 53 t. kr. Resultatet er præget af at der ikke har været 
ledningsbrud i regnskabsåret. Årets vedligeholdelse vedrører målerbrønde og lukkeventiler. 
Hvis der havde været de normale 1 til 2 brud som hver år koster 10 til 15 t.kr. ville 
overskuddet have været på 25-30 t.kr. som bestyrelsen tilstræber at henlægge hvert år til den 
kommende store udskiftning af jernrør i sommerhusområdet 
 
Vandværket har en egenkapital på 661 t.kr., hvoraf 520 t.kr. er indbetalt kapital fra 
andelshaverne. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

Indkomne forslag 

De var ingen. 

Valg til bestyrelse 

På valg er: 
Svend Wedege 
Morten Christensen 

            Suppleant, Frank Høj Jensen. 
Alle blev genvalgt 
 
6) Valg af revisor. 
Genvalgt. 
 
Eventuelt 
 
Det blev nævnt at Glentevej 1 har problemer med nogle partikler i filtret i måleren. Hugo ser 
på det. 
 

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 
 
 
Kurt Solbjerg       Morten Christensen     Sv. Wedege    Hugo Christensen               
 
Formand     Kasserer               Sekretær          .      Vandv.passer 

 
 


