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Generalforsamling 25-07-2021 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Svinø forsamlingshus  
 
Formanden, Finn Rasmussen bød velkommen. 
 
Henning Hansen blev foreslået som dirigent. 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
Henning Hansen blev valgt som dirigent og stemmetæller. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning 
 
Der er udsendt skriftlig beretning. 
 
Formanden, Finn Rasmussen oplyste indledningsvis, at han ikke ville gennemgå den skriftlige beretning, 
men orientere om status på nødforsyningsledning mellem Svinø Strands Vandværk og Svinø By Vandværk. 
 
Der er 6 lodsejere, der berøres af ledningen, der kommer til at gå fra det gamle vandværk i mosen til Svinø 
By Vandværk. 
 
Der skal etableres ca. 1300 m ny vandledning + fiberkabel. 
 
Landmændene, hvis jorder berøres, er meget bekymrede for dræn m.v. Det er derfor besluttet, at ledningen 
lægges ved styret underboring. Den kommer derved ned i ca. 2 – 2,5 meters dybde. 
 
3 lodsejere på Solskinsvej har underskrevet deklaration. 
Der mangler underskrift fra 3 landmænd. 
 
Det er forhåbentligt kun en formsag at få den godkendt og underskrevet af dem. 
 
Der er udsendt udbudsmateriale til entreprenører med frist for tilbudsgivning i august. 
 
Det er et håb, at ledningen kan etableres i efteråret 2021. 
 
Derefter resterer arbejdet på vandværkerne. Det kan forhåbentligt gennemføres i 2022. 
 
I Vordingborg kommunes indsatsplan anbefales det, at der etableres nødforsyningsledning. 
 
Derefter kom formanden, Finn Rasmussen ind på planerne om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
 
Ved stranden dækker planen ca 0,5 – 1 ha. 
Ved mosen er der p.t. ingen plan. 
 
På sigt må der ikke bruges sprøjtemidler i de berørte områder. Man forsøger at opnå frivillige aftaler inden 
2023 ellers vil der komme lovkrav. 
 
2 lodsejere ved stranden bliver berørt. 
2 lodsejere ved mosen bliver ligeledes berørt. 
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Der er endnu ikke krav til aftaler med landmænd, men vandværket skal ifølge Vordingborg kommune føre en 
kampagne, men hvordan. Det er p.t. et ubesvaret spørgsmål. 
 
Ifølge kommunens indsatsplan fra 2019 er vores boringer ikke sårbare med hensyn til pesticider, men 
kommunen har nu fået udarbejdet en ny risikovurdering. Ifølge den skal der gøres en indsats, altså ikke 
sprøjtes i BNBO områder fremadrettet. Denne risikovurdering skal fremsendes til miljøstyrelsen inden 1/10-
21, og i perioden 1/10-21 – 1/10-22 skal kommunen udarbejde endnu en opdateret risikovurdering til 
miljøstyrelsen. 
  
Vordingborg kommune er klar over, at nogle områder mangler vurdering. 
 
Kommunen træffer beslutning senere. Vi må afvente en afklaring.  
 
En ting er sikker, nemlig, at det kommer til at koste for den enkelte forbruger. 
 
Spørgsmål fra Vibeke Zancho, der roste arbejdet med planerne om nødforsyningsledning, og spurgte om det 
er lovkrav. 
Svar: Det er det ikke, men godt at have. Kommunen er dog opmærksom på det. 
 
Der kom et opklarende spørgsmål om LER. 
Her sker henvendelse til Ole Jensen, der sender kort direkte til entreprenøren. 
Der kommer en ny webservice, der på sigt skal administrere det. 
 
Lennart Frandsen takkede for bestyrelsens arbejde. 
 
Der blev spurgt om antal forbrugere. Svar 199. 
 
Beretningen godkendt. 
 
Punkt 3 – Regnskabsaflæggelse 
 
Kassereren, Thorben Munck gennemgik det udsendte regnskab, og bemærkede, at det lille beløb til 
vandprøver og analyser skyldes forskydninger. En udgift, som skulle have været med i 2020, er med i 
regnskab for 2019. Altså vil udgifterne til prøver og analyser ikke falde på sigt. 
 
Der er skiftet revisor, der har gjort opmærksom på, at udgifter hertil, skal konteres anderles, end det tidligere 
er gjort. 
 
Det negative resultat, der skyldes afskrivninger bevirker, at Sydbank ikke vil låne vandværket penge til 
nødforsyningsledning. 
 
Bent Risom spurgte til likvid beholdning pr. 31/12-20. Kassereren, Thorben Munck gjorde opmærksom på, at 
der i december indbetales for et helt års vandforbrug, og at moms og afgifter først afregnes i februar/marts 
2021. Beholdningen er derfor stor ved udgangen af 2020. 
 
Erling Johansen spurgte om afskrivninger er faste eller variable. 
Svar: variable. 
   
Formanden, Finn Rasmussen oplyste, at Thorben Munck ansættes for 1 år som konsulent for den nye 
kasserer. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 4 – Indkomne forslag 
 
Ingen. 
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Punkt 5 – Takstblad for 2021 
Takstblad er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling. 
Kassereren, Thorben Munck gjorde opmærksom på det ekstraordinære bidrag til nødforsyning. Det 
opkræves i 3 år, første gang i 2021. 
 
Efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamling, er der kommet meddelelse om, at Staten pr. 
01.02.2021 har hævet statsafgiften pr. m3 vand til 6,56 + moms. 
 
Takstblad bliver derfor revideret. Der lægges nyt takstblad på hjemmesiden samtidig med, at referat lægges 
op. 
 
Spørgsmål fra Erling Johansen om hvem, der betaler udgifter til nødforsyningsledning.  
Svar. Udgifter til ledning mellem værkerne deles ligeligt mellem de 2 vandværker. 
Udgifter til materialer/arbejde på det enkelte vandværk, betales af det pågældende vandværk. 
 
Godkendt. 
 
Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er formanden, Finn Rasmussen, som blev genvalgt (2 år) 
Nyvalg til: Claus Homann, Rusevænget 8, 4750 Lundby (1 år) – kasserer 
Nyvalg til: Jacob Danquart, Rusevænget 11, 4750 Lundby (2 år) – sekretær 
Nyvalg til: Mogens Larsen, Rævehøjvej 32, 4750 Lundby (2 år) – næstformand 
Nyvalg til: Lars Olsgaard, Belselundvej 4, 4750 Lundby (2 år) - bestyrelsesmedlem 
 
Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Bent Hedegaard – genvalgt 
Bent Risom - nyvalgt 
 
Punkt 8 – Valg af 2 revisorer 
 
Janni Bestle – genvalgt 
Grethe Bæk – genvalgt 
 
Punkt 9 – Valg af 2 revisor suppleanter 
 
Ebbe Nielsen – genvalgt 
Lennart Frandsen – genvalgt 
 
Punkt 10 – Eventuelt  
 
Formanden, Finn Rasmussen rettede en stor tak til Ole for bl.a. en ekstraordinær indsats i forbindelse med 
den kommende nødforsyningsledning. 
 
Kassereren, Thorben Munck rettede en stor tak til Rigmor for en engageret indsat gennem 11 år. 
   
Mødet hævet. 
 
 
Henning Hansen   Rigmor Christensen  
dirigent   referent  
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