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Referat fra ordinær Generalforsamling.  
Søllested Vandforsyning afholdt i  

Søllested Bio/kulturhus 
Mandag den. 29. juni 2020 Kl. 19.00 

 
Dagsorden iflg. Vedtægter: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 
2. Valg af dirigent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse. 
5. Orientering om pengeanbringelse i de kommende 2 år. 
6. Budget for år 2021 forelægges til godkendelse. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

 
  På valg til bestyrelsen: 

 Poul Erik Rasmussen 
 Carsten Madsen 
 

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: Jens Juul Pedersen 
. 

 Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indvarslet.  
 Dirigenten konstaterede, at der var 22 stemmeberettigede og 5 ikke 
 stemmeberettigede. 
 Ifølge § 9 i vores vedtægter har hvert medlem en stemme. 
    

 add.3 Bestyrelsens beretning er isat protokollen. 
Formanden gennemgik beretningen. Flere medlemmer havde uddybende 
spørgsmål til LAGUR kalkknuser og Grander anlæg. 
Formanden uddybede punktet og besvarede spørgsmål. 
 SP. Et medlem forespurgte om, der var andre vandværker der har et lignende 
anlæg. Formanden oplyste at kalkknusersystemet køre på flere andre værker 
og Grander anlægget har kørt i 8 år på et vandværk i Nordjylland, samt i 
mange industri og fødevarer virksomheder.  
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SP. Løsner det kalken i de nuværende vandrør. Formanden oplyste, at det ikke 
skulle løsne den nuværende Kalk i rørende. 
SP Er der nogle yderligere driftsomkostninger på dette anlæg. 
Formanden oplyste, at der ikke skulle være yderligere omkostninger, og at 
anlægget skulle have en levetid på mindst 25 år. 

  Der blev udleveret brochure samt beskrivelser af hvilke forandringer man kan 
  forvente i dagligdagen. 
  Beretningen blev taget til efterretning af en enig generalforsamling. 
 
 add.4 Kasseren gennemgik regnskabet. 

Årets underdækning efter afskrivninger blev på kr. 161.655  
 Dette falder i tråd med kommunens henstilling om, at vi skal nedbringe vores 
 formue. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt og  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. 144.243. 
Torben Szymula fra Lollands Bank, som er vores investeringsrådgiver, 
orienterede forsamlingen om formueanbringelsen 

 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. Han oplyste at Corona krisen på nuværende tidspunkt 
har gjort et indhug i værdien på vores investeringer på ca. kr. 50.000, set i 
forhold til vores gevinster de sidste år er det billigt sluppet. Han råder os til at 
beholde de nuværende investeringer i et par år og derefter tænke i grønne 
investeringer, da han mener, at det bliver fremtiden.  Formand og 
næstformand har løbende møder med banken om disse investeringer. 

 Torben oplyste os om, at vi skulle have en ny investeringsrådgiver, da han har 
valgt at søge nye udfordringer i en helt anden branche.   

 Generalforsamlingen gav fuld opbagning til bestyrelsens formueforvaltning 
 fremover. 
 

 add.6 Budget for 2021 blev gennemgået af kasseren og enstemmigt vedtaget. 
Der er i lighed med de sidste år budgetteret med et underskud, for at 
nedbringe formuen  
 

 add.7 Ingen indkomne forslag. 
 
 add.8 a) Genvalg til Poul Erik Rasmussen og Carsten Madsen. 

 b) Ved skriftlig afstemning blev Jesper Juel Saxfjed valgt som første suppleant 
 med 15 stemmer.  
 Anders Beske blev valgt som anden suppleant med 7 stemmer. 

 
 add.9 Revisor firmaet Dan Revision blev genvalgt. 
  Steffen Sørensen blev genvalgt. 
 
 add.10 Eventuelt:  
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  Der blev spurgt indtil, hvor stor investeringen i det nye anlæg er. 
  Formanden oplyste, at det lå på ca. kr. 400.000 incl. montering. 
  Formanden oplyste, at der vil blive inventeret til åbent hus når anlægget er 

 endelig idriftsat. 
  Der blev spurgt indtil om, hvor længe vi regnede med at vi skulle køre med 

 underdækning før kommunen accepterede vores formue. 
  Formanden oplyste om, at vi hvert år skulle lave en 5 årig investeringsplan og 

 at vi forventer, at skulle bruge en del på vedligeholdelse af vores 150 KM 
 lange ledningsnet.   
 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 Formanden takkede dirigenten og forsamlingen, samt bød på smørrebrød og 
 drikkevarer inkl. kaffe og kage. 

 
 
 
 
 
 
  _____________  ______________________ 
  Reff. Sekretær.  Dirigent. Jens Juul Pedersen. 
  Carsten Lund.  
   


