
Referat fra ordinær generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. 

afholdt på Hotel Stevns, torsdag den 9. sept. 2021. 
 

Til stede ved generalforsamlingen var 19 stemmeberettigede andelshavere. Af disse var 4 udstyret 

med fuldmagter således, at der i alt kunne afgives 23 stemmer. 

 

Aftenens dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af bilagskontrollant. 

8. Eventuelt. 

 

Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent 

Formand Lars Ibsen bød velkommen og foreslog, at Klaus Juel Rasmussen blev valgt til dirigent. 

Klaus Juel Rasmussen blev valgt uden modkandidat hvorefter han overtog ledelsen af mødet. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen havde 

indvendinger til dette, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning: 

Dirigenten gav ordet til formanden som aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen fremgår af 

den omdelte årsrapport 2020 for vandværket som er vedhæftet dette referat som bilag 1. 

 

Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

 

Dagsordenens pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

Dirigenten gav ordet til kasserer Axel Mølgaard Andersen, for præsentation af det reviderede 

årsregnskab. Kassereren gennemgik hovedlinjerne i det omdelte regnskab med særlig fokus på 

den akkumulerede underdækning som vil nødvendiggøre en takststigning i de kommende år. 

 

Regnskabstallene fremgår af årsrapport 2020 som er vedhæftet dette referat som bilag 2. 

Herefter blev regnskabet godkendt. Regnskabet er tilgængeligt på Vandværkets hjemmeside 

Dagsordenens pkt. 4. Budget for 2021 forelægges til godkendelse: 

Dirigenten gav igen ordet til kasserer Axel Mølgaard Andersen – denne gang for præsentation af 

budgettet for 2021. Kassereren gennemgik budgettet som indeholder et forslag til takststigning på 

2 kr. pr. m3 og stigning i tilslutningsbidrag på 100,- kr til 895,- kr pr år. 

Der var spørgsmål om kalkpiller kan sælges – nej indtil videre stilles de til rådighed for forbrugerne 

til gratis afhentning. 



Endvidere spørgsmål om blødgøringstaksten: Den blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2017.  

Til slut et spørgsmål om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Arealet af disse er endnu ikke 

fastsat for Store Heddinge Vandværk. Læs evt. mere om BNBO her: 

https://www.danskevv.dk/viden-om/grundvandsbeskyttelse/bnbo/  

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet som derfor blev godkendt. 

Budgettet for 2021 er vedhæftet dette referat som bilag 3 ligesom det findes på hjemmesiden. 

 

Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Dagsordenens pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 

John Bøjlund 

Axel Mølgaard 

Tommy Bagger Andersen 

Alle var villige til genvalg og de blev alle genvalgt med akklamation. 

 

Suppleanterne  

1. suppleant Rene Christensen 

2. suppleant Ole Sørensen 

var villige til genvalg og de blev begge genvalgt. 

 

Dagsordenens pkt. 7. Valg af bilagskontrollant: 

Jørgen Måløv blev genvalgt som bilagskontrollant uden modkandidater. 

 

Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt: 

Utilfredshed med alt for kalkholdigt vand i Højerup og gentagne henvendelser som resulterede i 

enten en sludder for en sladder eller intet svar.  John Bøjlund meddelte at målinger viser mellem 

10-11 dH.  

Flere forbrugere synes der er for meget kalk i vandet og andre mener at der ikke er behov for 

afkalkningsanlæg. Bestyrelsen blev opfordret til at lave en forbrugerundersøgelse. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.53 og takkede for god og orden.  

 

 

 

Hans Peter Michaelsen, referent 

 

 

 

Klaus Juel Rasmussen, dirigent 

 


