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

afholdt på Hotel Stevns, torsdag den 31. marts. 2022. 
 

Til stede ved generalforsamlingen var 100 stemmeberettigede andelshavere. Af disse var 38 

udstyret med fuldmagter således, at der i alt kunne afgives 138 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 2021 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 på ca. 1,1 mio. kr. som vil nødvendiggøre en takststigning i de 

kommende år. 

Pga. afskrivninger på 840.000 kr. mere end der er investeret for, falder aktiver ca. 1. mio. kr.  

 

Regnskabstallene fremgår af årsrapport 2021 som er vedhæftet dette referat som bilag 2. 

Herefter blev regnskabet godkendt. Regnskabet er tilgængeligt på Vandværkets hjemmeside 

Dagsordenens pkt. 4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse: 

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

budgettet for 2023. Kassereren gennemgik budgettet som afspejlede den besluttede takststigning 

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

generalforsamlingen 2021. 
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Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet som derfor blev godkendt. 

Budgettet for 2023 er vedhæftet dette referat som bilag 3 ligesom det findes på hjemmesiden. 

 

Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag: 

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsesmedlem Rene Leen om at indstille driften af 

blødgøringsanlægget. Dirigenten meddelte at han først ville give ordet til professor Martin 

Rygaard, DTU, som redegjorde for effekter ved blødgøring af kalkholdigt vand. Rene Leen afgav 

protest overfor at hans forslag ikke blev behandlet førend indlægget fra professor xxx. Denne 

protest blev noteret af dirigenten.  

Professor Martin Rygaard meddelte at alt drikkevand i Danmark overholder 

drikkevandskvalitetsloven. Sundhedseffekterne af forskelle i vandets indhold af calcium og andre 

mineraler viser, at der er minimale forskelle i vandets indehold af mineraler. Magnesium og 

fluoridindholdet i det kalkreducerede vand fra Store Heddinge Vandværk ligger inden for de 

almindelige værdier.  

 

Rene Leen motiverede herefter sit forslag om at nedlægge afkalkningsanlægget, idet effekten af 

blødgøringen ikke står mål med udgifterne og smagen af vandet er blevet noget mere fladt. Kort 

sagt anvender vandværket alt for mange penge uden at få tilstrækkelig effekt.  

 

John Bøjlund redegjorde derefter for anlæggets drift hvor der har været en del problemer med 

driftsstabiliteten af afkalkningsanlægget. Derfor er anlægget endnu ikke formelt afleveret til 

vandværket. Herefter blev der åbnet for spørgsmål/debat fra forbrugerne. 

 

Kommentarer/spørgsmål/svar:  

• Har blødgøringsanlægget effekt på evt. pesticidindholdet? DTU siger nej. 

• Har Rene Leen mistillid til bestyrelsen? Nej, to bestyrelsesmedlemmer mener, at der ikke er 

nok effekt af udgifterne til blødgøringen. 

• En forbruger oplever stor effekt af afkalkningen. 

• Repræsentant for Lejerbo anfører, at beboerne og varmemester er tilfredse med afkalkningen. 

• Forbruger i St. Heddinge er meget glad for afkalkningen.  

• Forbruger i Sigerslev oplever at smagen af vandet er blevet meget dårligere. 

• Forbruger i St. Heddinge oplever at vandet i St. Heddinge smager bedre end det der er i 

København. Hvis der er problemer med anlægget, bør vandværket rejse krav mod 

leverandøren. 

• Tilflytter kan ikke smage forskel på vandet fra Vestkysten (som har meget blødt vand) til Stevns 

men har oplevet at kalkaflejringer er faldet væsentligt. 

• Beboer i St. Heddinge oplever at installationer i hans ejendomme i Rødvig kalker til og at det 

ikke sker i Store Heddinge. 

• Borger som har boet mange år i udlandet med blødt vand, oplevede stor forskel da de flyttede 

til det meget kalkholdige vand. Afkalkningen har virkelig gjort en forskel. 

• Beboer i Sigerslev oplever at smagen er blevet dårligere, men spørger om det kan være lokale 

problemer i Sigerslev? Der burde ikke være forskel på hårdheden, men der kan være forskelle i 

installationer mv. som gør forskellen.  

• Spørgsmål omkring ekstraprisen for blødgøring. Der blevet svaret at det koster ca. 200 kr. pr 

familie årligt.  
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• Forbruger efterlyser at bestyrelsen kræver at leverandøren af afkalkningsanlægget får 

anlægget til at virke korrekt.  

• Forbruger oplever at det meget kalkholdige vand i Klippinge smager lidt bedre end i St. 

Heddinge, men at der stadig i en vandkande som står stille udfældes kalk og andre mineraler i 

bunden af kanden. Forbrugeren spurgte DTU eksperten om afkalket vand evt. kan optage 

aflejret kalk fra vandrør? DTU-eksperten anførte at vandværksvand skal være kalkfældende – 

dvs. at vandet skal have ”lyst til ” at aflejre kalk fremfor at optage kalk. 

 

Efter afslutning af debatten gik dirigenten over til afstemning hvor en JA stemme til forslaget 

betyder at driften af blødgøringsanlægget indstilles. En NEJ stemme betyder at driften af anlægget 

fortsættes. Stemmeseddel 1 skal anvendes til afstemningen. 

 

Resultat: 32 ja stemmer. 103 nej stemmer. Forslaget blev nedstemt.  

  

Bestyrelsen har stillet forslag om at generalforsamlinger fremover afholdes inden udgangen af maj 

i stedet for udgangen af marts således at bestyrelsen har sikkerhed for at regnskabet kan 

færdiggøres i god tid inden generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget.  

Idet vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal bland at alle værkets forbruger vil det blive rejst igen på 

generalforsamlingen 2023 hvor der kun kræves flertal blandt de fremmødte forbrugere for at sikre 

flertal. 

 

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

Valg til bestyrelsen: 

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 

Lars Ibsen 

Poul Freitag 

Rene Leen 

Hans Peter Michaelsen 

Alle var villige til genvalg. 

Her ud over opstiller Rene Kristensen 

 

Idet der således var fem kandidater til fire poster i bestyrelsen, blev der gennemført skriftlig 

afstemning hvor de stemmeberettigede skulle skrive op til fire navne på stemmeseddel 2. 

 

Valgt blev: 

1. Poul Freitag   108 stemmer 

2. Hans Peter Michaelsen 102 - 

3. Lars Ibsen   101 - 

4. Rene Kristensen   96 - 

5. Rene Leen    43 – 

 

Rene Kristensen indtræder dermed i bestyrelsen i stedet for Rene Leen. 

 

Valg af suppleanter: 

Suppleant Rene Kristensen blev indvalgt i bestyrelsen 
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Suppleant Ole Sørensen ønskede ikke genvalg. 

 

I stedet opstillede følgende:  

Anders Dyrholm Hansen, som blev valgt som1. suppleant 

Thomas Bogø Larsen, som blev valgt som 2. suppleant. 

 

Dagsordenens pkt. 7. Valg af bilagskontrollant: 

Jørgen Måløv blev genvalgt som bilagskontrollant uden modkandidater. 

 

Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt: 

En forbruger anførte at bestyrelsen burde tage bedre fat i leverandøren af afkalkningsanlægget. 

John Bøjlund anførte at anlægget endnu ikke er fuldt færdigt og der arbejdes stadig på det inden 

endelig aflevering. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.57 og overlod ordet til formanden som takkede 

for god ro og orden.  

 

 

 

 

Hans Peter Michaelsen, referent 

 

 

 

 

Klaus Juel Rasmussen, dirigent 

 


