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Referat - Generalforsamling i  

Grundvandsamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a 

Medborgerhuset i Vordingborg, 26. februar 2015 
 

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1.   Valg af stemmetællere Ikke valgt nogen stemmetæller da antallet af fremmødte ikke var 
overvældende. 

2.   Valg af dirigent Renny Madsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

3.   Valg af referant Karen Eiken Jensen valgt som referent. 

4.   Bestyrelsens beretning Leif Nygaard redegjorde på bestyrelsens vegne for det udførte arbejde i 
2014 som også beskrevet i den f remsendte beretning.  

Medlemstallet ved årsskiftet udgør i alt 24 vandværker. 2 vandværker – 
Stavreby og Klintholm Havn, er i årets løb er lagt sammen med 
henholdsvis Bønsvig-Stavreby vandværk (ikke medlem) og Magleby 
vandværk. 

Det prioriteres i 2015 at øge indsatsen for at skaffe flere medlemmer i 
2015. 

Der er i 2014 lukket i alt 36 brønde/boringer (mod 17 stk. i 2012 og 35 stk. 
i 2013).  Gennemsnitsprisen ligger nu på ca. 10.500 kr. . Alle sløjfninger 
er udført af Nysted Brøndboring. 

Oversigt over hvilke brønde og boringer, der er sløjfet, fremgår af listen i 
den skrevne beretning.  

Der er en forventning om at der kan sløjfes ca. 20-25 brønde i 2015. Der 
er pt. 13 ansøgninger på venteliste. Frem til dags dato er der sløjfet i alt 
94 brønde og boringer.  
 
Årsberetningen blev efter enkelte bemærkninger taget til efterretning. 

5.   Godkendelse af det 
underskrevne årsregnskab 

Kasserer Thorben Munck fremlagde årsregnskabet.  Der er i 2014 en 
mindre indtægt pga. nedsat medlemsbidrag (i 2014 10 øre/m3) og et 
faldende vandforbrug. 

Regnskabet, der forelå i underskreven stand på mødet, blev godkendt. 

6.   Indkomne forslag/ 
vedtægtsændringer. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
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7.   Godkendelse af 
handlingsplan og budget 
for det indeværende år, 
herunder fastsættelse af 
det årlige bidrag og 
gebyrer. 

Der er i 2014 arbejdet videre med den tidligere godkendte handlingsplan, 
som er uændret. 

I år prøver vi at få flere medlemmer med. Der vil blive rettet henvendelse 
til de vandværker. Der pt. ikke er med – og alle opfordres til at tage en 
snak med de respektive nabo-vandværker.  

Vi er nu i den situation at der er venteliste på at få sløjfet sin 
brønd/boring. Vi skal derfor fremadrettet til at prioritere hvilke 
brønde/boringer, der skal sløjfes. 

Der var en god drøftelse af procedure for sløjfning, kommunens 
muligheder med påbud, boringsnære beskyttelsesområder, mulighed for 
at søge fonde osv. 

Det fremlagte budget 2015 er udarbejdet med baggrund i en takst på 15 
øre/m3 oppumpet vand og ca. 25 sløjfninger. 

Handlingsplan og budget godkendt. 

8.   Valg af medlemmer til 
bestyrelsen 

Renny Madsen, Magleby Vandværk og Thorben Munck, Svinø Strand 
Vandværk er på valg. Begge blev genvalgt. 

9.   Valg af suppleant. 
 
Finn Jensen, Langebæk Vandværk er på valg. Finn blev genvalgt. 
 

10. Valg af revisor 
 
Poul Erik Rønje på valg. Poul Erik blev genvalgt. 
 
 

11. Valg af revisorsuppleant 
(vælges for 1 år) 

 
 
Annette Gertsen, Kastrup - Neder Vindinge vandværk genvalgt. 
 

12. Evt. Problematikken med at der er nogle vandværker, der ikke vil være med 
kort drøftet. Der er ærgerligt, men her kan de ikke udnytte at andre gør 
et arbejde for dem. Det er kun brønde/boringer under er medlems 
forsyningsområde, der bliver sløjfet. 

 Referent 

 

Karen Eiken Jensen 

 
 


