
 

 

                                                                                                                                             Den 17. april 2018 

 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Kr. Helsinge Forsamlingshus, Helsingevej 78,  
4281 Gørlev, torsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 
Ane Pilemand blev valgt. 
Som stemmetællere blev Leif Sachmann og Jørgen Jørgensen valgt. 
Der var fremmødt 18 andelshavere heraf 14 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Troels Lund forelagde, beretningen og der var et spørgsmål fra Leif Sachmann, 
som havde henvendt sig til bestyrelsen vedrørende ønske om en orientering om 
vandværkets nye styresystem fra Firmaet Contech på generalforsamlingen. Der blev 
drøftet 2 muligheder, enten en orienteringsskrivelse om styresystemet fra Contech som 
bliver lagt på Vandværkets hjemmeside eller et ”Åbent Hus ” arrangement på Vandværket 
hvor en fra Contech kommer og fortæller om styresystemet. 
Vandværket har 693 andelshavere. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Det revidere regnskab forelægges til godkendelse. 
Forretningsfører Bjarne Thor Jensen forelagde det reviderede regnskab for forsamlingen og 
kommenterede på regnskab og noter. 

Overskuddet var på kr. 275.859 før afskrivningerne og på kr. 84.491 efter afskrivninger, 
som udgjorde kr.192.063. 

Der var spørgsmål til sammenhængen i note 3 personaleomkostninger, hvor spørgeren ikke 
kunne forstå Forretningsførerens begrundelse for de anførte tal, hvor der var en mindre 
udgiftsstigning.  

             Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

4. Budget og takster for det kommende år 2019 forelægges til orientering. 
Forretningsfører Bjarne Thor Jensen orienterede om dette punkt.  
Der var et spørgsmål fra Leif Sachmann om, at der ikke ved målerudskiftning var lagt 
besked til forbrugerne, om forbrugstallet ved målerudskiftningen.  Derudover kunne man 
ikke se sit forbrugstal på hjemmesiden efter at målerne var aflæst i slutningen af året 2017.  
Dette undersøges nærmere af vandværket. 

         

 



 

         

           5.  Behandling af indkomne forslag. 
                Der var ikke modtager forslag fra andelshaverne. 

           6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
                Bestyrelsen: 

    Troels Lund, genvalgt for 2 år. 
    Arne Kristensen, genvalgt for 2 år.  
    Lars Meng valgt for 1 år. 
 
    Valg af 2 suppleanter. 
     Henrik Hjernø Sørensen, valgt som 1. suppleant. 
     Kaj Pedersen valgt som 2. suppleant.    
 

    7.  Valg af revisorer: 
     Dansk Centerrevison, Gørlev, blev genvalgt. 
     Leif Sachmann, blev valgt som andelshaverrepræsentant.  
 
    Valg af revisorsuppleant. 
     Jørgen Jørgensen blev valgt. 
 

            8.  Eventuelt. 
     Der blev fortsat drøftet lidt omkring det nye styresystem. Bestyrelsen udmelder nærmere   
     Om, hvad der skal ske fremadrettet omkring orientering til forbrugerne. 
 
 
 
 
 
Ane Pilemand                                                            Arne Kristensen 
Dirigent                                                                      Referent 


