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Referat af ordinær generalforsamling, den 28. april 2015 på Ejby Skole. 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse 

5. Budget for år 2016 forelægges til godkendelse 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter 

    På valg: Kasserer, Per Pape Thomsen, modtager genvalg 

Uwe-Jens Lund, modtager ikke genvalg 

Jørgen Nielsen, modtager ikke genvalg 

Peder Christian Pedersen, modtager ikke genvalg 

    

   Valg af to suppleanter 

 

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

    På valg: Revisor Ole Faxe Christensen, modtager genvalg 

 Revisorsuppleant John Læssøe Pedersen, modtager genvalg 

  

8.  Behandling af indkomne forslag 

      

9. Eventuelt 

 

 

Punkt 1. Valg af stemmetællere. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ove Thomsen og 

Kent Holm som stemmetællere. Begge blev valgt. 

 

 

Punkt 2. Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog herefter Gerhard Hornuff som dirigent. Gerhard Hornuff blev 

valgt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings-

dygtig. 
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Punkt 3. Bestyrelsens beretning. 
 

2014 har driftsmæssigt set været et godt år for Ejby Vandværk og vi har kunnet glæde 

os over, at den daglige drift har fungeret tilfredsstillende. 

  

Den udpumpede vandmængde var ca. 277.000 m
3
, fordelt på de to vandværker med 

243.000 m³ på Ejby Vv og 34.000 m³ på Højstrupgård Vv. 

  

Vi har også i år brugt tid og penge på at få vort ledningsnet og ventiler ind målt digi-

talt, således at vort kortmateriale fremover fremstår digitalt. Det har primært drejet sig 

om de to nye forsyningsområder St. Salby-Højelse og Højstrupgård vandværker. Det 

er en stor hjælp til fremover at dokumenterer ledningsplaceringer især ved gravefore-

spørgsler. 

 

Nu vi er ved vandledningerne, har vi haft en større ledningsomlægning i forbindelse 

med det fremtidige jernbanetracé, som blandt andet kom til at påvirke vor hovedfor-

syningsledning til Vemmedrup. Vi får samtidig nye andelshavere, idet de 3 ejendom-

me, som ligger på Bjæverskovvej ved rastepladsen til motorvejen og som i dag forsy-

nes af Bjæverskov Vandværk, fremover skal forsynes af Ejby Vv. Bjæverskov Vv 

slipper herefter for at lave en underføring af banetraceet. 

 

Bestyrelsen valgte i 2013 at begynde udskiftningen af samtlige vandmålere i forsy-

ningsområdet til en elektronisk måler af typen Kamstrup som kan fjernaflæses. Vi bli-

ver færdig med at skifte de sidste målere inden sommeren 2015. Herefter vil samtlige 

målere være udskiftet og vi vil således fremover blive fri for at udsende måleraflæs-

ningskort. Aflæsningen foretages ved at kører forbi på vejen uden for vandmålerinstal-

lationen. 

 

Vi begyndte i 2014 at renovere Højstrupgård Vandværk. Vi har fået styr på beplant-

ningen, fået renoveret adgangsforholdene til selve vandværket og fået monteret en 

teknikbygning oven på toppen af slambassinet. Den nye tekniktavle er monteret i tek-

nikrummet og elektrikerne skal i gang med at monterer nye føringsveje hvorefter kab-

lingen kan monteres. Vores VVS-er har demonteret pumperne og rørføringen og skal 

til at påbegyndt opsætningen af det nye udpumpningsanlæg.  

 

Køge Kommune er ved lov blevet pålagt at etablere et vandråd, som skal høres i alle 

spørgsmål vedrørende vandforsyning og grundvandsressourcer. Køge Vandråd, som 

har 15 medlemsværker, er et samarbejde mellem almene vandværker i Køge Kommu-

ne. Vandrådet har en bestyrelse på 5 medlemmer og Ejby Vandværk er valgt ind i be-

styrelsen. 

 

Ejby Vandværk sidder også med i Køge Grundvandsråd samt i følgegruppen. 

 

Vandkvaliteten er fortsat god, og den lever op til de krav, som lovgivningen stiller. 

Vandkvaliteten skal ses ud fra Køge Kommunes krav om, at alle boringer skal analy-

seres efter den udvidede boringskontrol.  
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Københavns Vandforsyning tog i 2004 initiativ til at etablere et vandsamarbejde for 

vandværker i det tidligere Skovbo Kommune. Samarbejdet går ud på at beskytte vore 

indvindingsboringer mod forurening ved for eksempel at lukke ubenyttede brønde og 

boringer, eller ved at indsamle forskellige former for ukrudtsbekæmpelsesmidler i 

indvindingsområdet. Hvert vandværk, som er med i samarbejdet, har i 2014 indskudt 

10 øre pr. m³ oppumpet vand og Københavns Vandforsyning bidrager med ca. 80 % af 

det samlede indskud. Vandsamarbejdet har i 2014 lukket 42 brønde og boringer i for-

syningsområderne. Siden opstarten af vandsamarbejdet er der til dato lukket 289 

brønde og boringer 

 

I 2007 fik vi en vandsektorlov, der har som formål at sikre, at vandforsyningen drives 

på en måde, der er forsvarlig over for såvel miljøet som forbrugerne. Loven omfatter 

alle kommunale og private vandværker, som udpumper mindst 200.000 m³ om året. 

Ejby Vandværk er derfor omfattet af den nye lov, som trådte i kraft den 1. januar 

2010.  

 

Selvom vores brancheforening, Foreningen af Private Vandværker, har arbejdet in-

tenst, er det endnu ikke lykkedes at få Vandsektorloven ændret, således at de private 

vandværker slipper for at være omfattet af denne lov. 

 

Det betyder, at arbejdet med indberetningerne til Forsyningssekretariatet fortsat er en 

bekostelig opgave, og vi må erkende, at vi ikke får en eneste dråbe godt og rent drik-

kevand for disse penge. 

 

Loven betyder også, at vi bliver tvunget til at planlægge vores investeringer mere efter 

en økonomisk udvikling end efter et aktuelt behov. Vi må nemlig ikke overføre likvi-

de midler fra et år til et andet for at bruge pengene, når behovet for en investering er 

til stede.  

 

De midler der ikke er anvendt inden for et kalenderår, skal tilbagebetales til forbru-

gerne, og vi skal så finansiere kommende investeringer og renoveringer med banklån i 

stedet. Det er en fremgangsmåde, som kun kan give dyrere vand til forbrugerne. 

 

Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen, den tilsynsførende og forretnings-

føreren for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb.   

 

Med denne slutbemærkning overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens be-

handling. 

 

 

 

 

Punkt 4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse. 

 

I fravær af kasseren fremlagde forretningsføreren regnskabet for 2014. 

  

Forretningsføreren gennemgik herefter de forskellige regnskabsposter. 
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Regnskabet havde en blank påtegning fra den statsautoriserede revision, og de gene-

ralforsamlingsvalgte revisorer havde ikke haft bemærkninger i forbindelse med deres 

arbejde. 

 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt god-

kendt 

 

 

Punkt 5. Budget for år 2016 forelægges til godkendelse 

 

I fravær af kassereren gennemgik forretningsføreren rammebudgettet for 2016. Ind-

tægterne bygger på et forslag om ændrede takster.  

 

Det vil sige en fast årlig afgift på kr. 450,- og en kubikmeterpris på kr. 4,00. Disse af-

gifter er ekskl. moms. 

 

Rammebudgettet er som hidtil udarbejdet efter ”hvile i sig selv”-princippet. 

 

Der blev spurgt om takststigningerne med 50 kr. på fast årlig afgift og 0,40 kr. på ku-

bikmeterpris også var gældende for Højstrupgård. Formanden svarede bekræftende på 

dette. Derudover  var ingen spørgsmål eller bemærkninger, og rammebudgettet med 

de foreslåede forbrugsafgifter blev enstemmigt godkendt. 

 

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

 

Per Pape Thomsen blev genvalgt som kasserer for to år. 

 

Bestyrelsen foreslog tre nye medlemmer til bestyrelsen. Der var yderligere fire an-

delshavere som ønskede at stille op til bestyrelsen. De syv der ønskede valg til besty-

relsen var: 

  

Keith John Riley, Per Otzen, Brian Richardt, Finn Richardt, Claus Steen Hansen, 

Lotte Svendsen og Ole Bønsdorff.  

 

Dirigenten oplyste, at der var 25 stemmeberettigede tilstede og 12 fuldmagter. Diri-

genten oplyste derefter om afstemningen og hver stemmeberettigede kunne stemme på 

tre medlemmer til bestyrelsen. 

 

 Følgende blev efter afstemningen valgt ind i bestyrelsen for to år: 

  

Ole Bønsdorff (26 stemmer), Finn Richardt (21 stemmer) og Claus Steen Hansen (20 

stemmer) 

 

 

Peder Pedersen og Jørgen Nielsen blev valgt som suppleanter for to år. 
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Punkt 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

 

Ole Faxe Christensen blev valgt som revisor for to år. 

 

John Læssøe Pedersen, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 

 

 

Punkt 8. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

  

Punkt 9. Eventuelt 

 

Der blev af en andelshaver spurgt til det lave tryk på Gartnervej. Det er et problem når 

der drives gartneri. Formanden oplyste, at Højstrupgård Vandværk i øjeblikket gen-

nemgår en renovering og at trykket vil blive normaliseret i løbet af et par måneder. 

 

En andelshaver ville vide om der pågår forhandlinger mellem Borup, Bjæverskov og 

Ejby Vandværker om et samarbejde. Formanden oplyste, at der løbende er sonderin-

ger mellem vandværkerne men intet konkret. 

 

En andelshavere ønskede svar på hvor længe han skulle have en ”død” ledning i for-

bindelse med Bane Danmarks arbejde. Næstformanden oplyste at der løbende har væ-

ret dialog med Bane Danmark og det forventes løst snarest.  

 

 

Herefter sluttede dirigenten og formanden generalforsamlingen. 

 

04.05.2015 

 

Dirigent     Referent 

 

 

 

Gerhard Hornuff   Jan Drøscher 


