
Ordinær generalforsamling 2022

Virksomhed: Gelsted Vandværk A.M.B.A. 

Lokation: Gulerodshuset

Dato: 30-03-2022

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Referent: Neel Ploug (neelploug@gmail.com)

Agenda:

Valg af dirigent (Side 1) 

Bestyrelsens beretning (Side 2) 

Årsrapport 2021 (Side 3) 

Godkendelse af takstblad og budget (Side 4) 

Investeringsforslag (Side 5) 

Indkomne forslag (Side 6) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Side 7) 

Eventuelt (Side 8) 



Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen startede med at byde velkommen til generalforsamlingen, og satte efterfølgende forslag 
til første punkt til afstemning. Bestyrelsen foreslår, at Jørgen Skov for lov til at varetage hvervet. Det 
har tidligere været en stor succes. 

Jørgen Skov tog imod valget. 

Første handling herefter var at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt jf. 
vedtægterne. Det kunne konstateres ud fra den dato, hvor annoncen om generalforsamlingen var i 
Ugeavisen.  

Herefter var der valg af stemmetællere: 

Gunnar og Ella blev foreslået og valgt.  

Herefter overdrog dirigenten ordet til formanden til fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
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Bestyrelsens beretning 

 

Formanden Neel Ploug Olsen startede med at forklare, at bestyrelsen konstituerede sig efter sidste 
generalforsamling. I den forbindelse skiftede Søren Hansen og Neel Ploug Olsen pladser, så Søren 
blev næstformand og Neel blev formand. 

Pernille Volthers er fortsat kasserer og driftsansvarlig, mens Kenneth Nøhr og Simon Mundus er 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt for forsamlingen. Beretningen i sin helhed er vedhæftet i bilag. 

Der blev stillet to spørgsmål efterfølgende: 

1) BNBO - hvad betyder det, hvor store er de, hvor ligger de. Neel forklarede kort om de 
forpligtelser, som vandværket har til at indgå en aftale omkring sikring af BoringsNære 
BeskyttelsesOmråder, Aftalen skal være på plads med lodsejer senest med udgangen af 2022. 

2) Brud - hvorfor er de sket? er det manglende vedligeholdelse eller? Pernille forklarede, at der i et 
tilfælde er tale om brud ved en anboring pga. anboringens materielle sammensætning. Det sker 
desværre, og vi kan ikke forudse, hvornår det kommer til at ske. Vi skifter naturligvis dårlige 
anboringer, hvis vi støder på dem i anden anledning. De øvrige to brud er afstedkommet pga. NK 
Forsynings arbejde med den gamle kloak for enden af Helgesvej mod Næstved. 

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 
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Årsrapport 2021 

 

Bestyrelsen afleverer årsrapporten til godkendelse af generalforsamlingen. Årsrapporten omdeles til 
deltagerne i generalforsamlingen. 

Neel gennemgik årsrapporten og forklarede de enkelte punkter i årsrapporten. Da gennemgangen 
kom til regnskabets noter (hvor omkostninger og indtægter er specificeret) foreslog bestyrelsen, at 
forsamlingen fik 5 minutter til at supplere kaffen og lige kaste et blik på noterne. 

Efter pausen spurgte Jørgen Skov om der var spørgsmål til regnskabet. Det var ikke tilfældet. 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
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Godkendelse af takstblad og budget 

 

Bestyrelsen fremlægger forslag til takstblad for 2023.  

Der blev omdelt forslag til takstblad for 2023. Budgetforslaget blev fremlagt mundtligt og fulgte 
tråden i bestyrelsens beretning, herunder forslaget om køb af jord, ny boring osv.  

Der blev spurgt fra forsamlingen, hvorfor vi skulle godkende takster for 2023 - det er der lang tid til. 

Bestyrelsen var glade for spørgsmålet - det er vigtigt, at forsamlingen ved, hvorfor de skal godkende 
noget. 

Det er sådan, at kommunen har tilsynspligten med almene vandværker, og de skal i den forbindelse 
også godkende takstbladene. Men inden bestyrelsen sender takstforslag til kommunen, så vil de 
gerne have forsamlingens godkendelse. Samtidig er det vigtigt for bestyrelsen, at de opkrævninger, 
der sendes ud i løbet af året, er med godkendte takster. Derfor må vi være et år forud hele tiden.  

Taksterne for 2022 blev godkendt på generalforsamlingen sidste år, så vi kunne nå at sende det til 
godkendelse på kommunen, før vi begyndte at sende de første opkrævninger ud i 2022. Det samme 
vil gøre sig gældende for 2023.  

Nu har bestyrelsen fået generalforsamlingen godkendelse af forslaget, og så vil forslaget blive sendt 
til kommunen til endelig godkendelse.  
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Investeringsforslag 

 

Bestyrelsen foreslår, at der satses på arbejdet med at få etableret en ny boring inkl. køb af jord fra 
kommunen, samt de nødvendige reinvesteringer i ledningsnet og tilslutninger. 

Investeringsforslagene blev gennemgået mundtligt. 

Forsamling godkendte forslaget. 
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Indkomne forslag 

 

Der var ikke fremsat nogle forslag forud for generalforsamlingen, jf. vedtægternes deadline for 
fremsættelse af forslag til generalforsamlingen. 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

På valg: 

Neel Ploug Olsen 

Pernille Volthers 

Kenneth Nøhr 

Alle blev valgt til en to-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. 

Vakant plads (efter Søren Hansen) blev ikke besat. 

Vakant suppleant plads blev ikke besat. 

Bestyrelsen foreslog, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi forsøger igen at 
hverve bestyrelsesmedlemmer. I perioden frem til den ekstraordinære generalforsamling vil 
bestyrelsen forsøge med en hvervekampagne gennem mail, sms og Facebook. Evt. med hjælp fra 
Danske Vandværkers kommunikationsteam. 

Alternativt vil bestyrelsen foreslå vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen kan bestå af færre end 5 
personer. 
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Eventuelt 

 

Under evt. gennemgik Neel hele spørgsmålet om BNBO grundigere. Forsamlingen deltog meget 
aktivt i snakken og bestyrelsen fik flere gode ideer til, hvordan vi kan gå videre med vores 
overvejelser - herunder hjælp fra Hedeland til evt. skovrejsning, at vi skal være opmærksomme på 
NK Forsynings store transmissionsledning, som ligger på BNBO-stykket (i forhold til at rejse store 
træer).  

Forsamlingen blev opfordret til at kontakte bestyrelsen, hvis nogen kom i tanke om andet, der vil 
være godt at tage med i overvejelserne. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet frit. 
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