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Referat fra ordinær Generalforsamling.  
Søllested Vandforsyning afholdt i  

Højrebyhallen Cafeteria Bøgevej 4, Søllested  
Onsdag den. 27 marts 2019 Kl. 19.30 

 
Dagsorden iflg. Vedtægter: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 
2. Valg af dirigent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse. 
5. Orientering om pengeanbringelse i de kommende 2 år. 
6. Budget for år 2019/2020 forelægges til godkendelse. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

 
  På valg til bestyrelsen: 

 Dan Larsen. 
 Carsten Lund. 
 Kurt Jensen. 
 

Valg af to suppleanter: 
 Jesper Juel Saxfjed. 
 Anders Beske. 
  
9. Valg af revisorer: 

 
 På valg: 
 Dan Revision Nakskov A/S. 
 Steffen Sørensen. 
 

10. Eventuelt. 
 

 

 add.1 Valgt blev: Ole Sørensen. 
   Steffen Sørensen. 
 
 add.2 Valgt blev: Poul Erik Ibsen 
. 

 Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indvarslet.  
 Dirigenten konstaterede at der var 23 stemmeberettigede og 7 ikke 
 stemmeberettigede. 
 Ifølge § 9 i vores vedtægter har hvert medlem en stemme. 
    

 add.3 Bestyrelsens beretning er isat protokollen. 
Flere medlemmer opfordrede bestyrelsen til, at arbejde videre med evt. 
etablering af blødgøringsanlæg på værket. Formanden orienterede om de 
forsøgsanlæg der i dag kører på div. sjællandske vandværker. Bestyrelsen har 
besøgt Tårnby vandværk, som køre med et anlæg baseret på ionbytning vha. 
salt, dette er dog ikke muligt at etablere hos os grundet manglende 
kloaksystem ved vandværket. De anlæg der er baseret på elektriske 
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elektroder, kan kun sænke hårdheden med 8, og det er for lidt til os, da vores 
vand har en hårdhed på 22. Bestyrelsen følger forsat udviklingen på dette 
område. 
 SP. Et medlem forespurgte om, hvad vi gjorde med vores okker, og om der 
evt. var alternativer. Vi levere det til Nysted Biogas som bruger det i deres 
proces. Vi har tidligere leveret det til et rensningsanlæg på Fyn. 

  Beretningen blev taget til efterretning af en enig generalforsamling. 
 
 add.4 Kasseren gennemgik regnskabet. 

Årets underdækning efter afskrivninger blev på kr. 24.334  
 SP. Hvad står grundvandsgebyr for og hvorfor er det sat til nul. 

Kasseren oplystet, at det er en afgift, der tidligere blev opkrævet af regionen 
til brug for finansiering af de overflyvninger der skulle vise, hvor der var 
mulighed for at finde vand. Dette gebyr opkræves ikke længere, og vi vil bede 
revisoren om at slette denne post fremover. 
Regnskabet blev taget til efterretning.    
 

 
 add.5 Formanden orienterede om, at vi i bestyrelsen har et ansvar over for formuen, 

 derfor er vi forsigtige. Investeringerne har i år givet et afkast på kr. 304.377. 
Torben Szymula fra Lollands Bank, som er vores investeringsrådgiver, 
orienterede forsamlingen om formueanbringelsen og oplyste, at vi nok ikke 
skal forvente samme afkast næste år, da obligationsrenten er faldet til 0 % 

 Man har valgt at investere i værdipapirer med lav risiko, da de giver et bedre 
afkast end at have dem stående i et pengeinstitut. Derfor er den væsentligste 
del af formuen investeret i mellemlange obligationer og resten i 5 stjernede 
investerings foreninger. Formand og næstformand har løbende møder med 
banken om disse investeringer. 

 Generalforsamlingen gav fuld opbagning til bestyrelsens formueforvaltning 
 fremover. 
 

 add.6 Budget for 2019/2020 blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 
SP. Hvad er årsagen til at prisen til ledningskort variere så meget fra nu til de 
næste 2 år. 
Formanden forklarede, at det afhang af hvor mange rettelser /tilføjelser vi har 
til vores ledningsnet, og vi forventer ikke de store rettelser de kommende år. 
Vi er tilsluttet LER, som automatisk videregiver oplysninger om vores 
ledningsnet til evt. entreprenører, som ønsker at grave i nærheden af vores 
ledningsnet. 
SP. Hvem i kommunen godkender vores budget. Kasseren oplyste, at det er 
tekniskforvaltning i Lolland kommune som også godkender vores takstblad 
som er godkendt for både 2019 og 2020. 

 
 add.7 Ingen indkomne forslag. 
 
 add.8 a) Genvalg til Dan Larsen, Carsten Lund og Kurt Jensen. 

 b) Ved skriftlig afstemning blev Jesper Juel Saxfjed valgt som første suppleant 
 med 13 stemmer.  
 Anders Beske blev valgt som anden suppleant med 9 stemmer.( 1 ugyldig 
 stemme) 
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 add.9 Revisor firmaet Dan Revision blev genvalgt. 
  Steffen Sørensen blev genvalgt. 
 
 add.10 Eventuelt:  
   

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 Formanden oplyste om at grupper / foreninger er velkommen til at komme 

  og se vores vandværk i drift.    
 Formanden takkede dirigenten og forsamlingen, samt bød på smørrebrød og 
 drikkevarer inkl. kaffe og kage. 

 
 
 
 
 
 
  _____________  ______________________ 

  Reff. Sekretær.  Dirigent. Poul Erik Ibsen 
  Carsten Lund.  
   


