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1. Valg af dirigent 

Niels Skipper Jepsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-

kaldt. 

 

2. Beretning 

Orla Zinck (fremover OZ) fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er indsat i refera-

tet bagest. 

 

En mødedeltager: Jeg er meget imponeret af det store arbejde, bestyrelsen har lavet - jeg 

er tidligere kommunalteknikker og har bl.a. beskæftiget mig med vandværker - jeg undrer 

mig over, at der ikke er nogen tegninger eller noget – jeg har set nogle systemer, hvor 

man kan registrere metal, der ligger i jorden og få lavet nogle tegningssæt, der virker.  

 

OZ: Du har beklageligvis ret. Vi har et gammelt ledningsnet, som ikke er opdateret. Jea-

nette, kassereren, som blev tilsluttet for 5 år siden er fx ikke registreret. Der er en gammel 

tegning, men det er noget af et job at kortlægge og så er det dyrt!! Men det er nødvendigt 

at vide, hvor ledningsnettet er og det skal vi også.  

 

Vibeke Pedersen: Tak for det store arbejde I har gjort. Jeg kan forstå, at Frederiksens ad-

færd er noget nær kriminel – har man overvejet politianmeldelse? 

 

OZ: Jeg skriver p.t. med Erik Frederiksens organisation. Der har været en del problemer 

bl.a. i forhold til mobiltelefonerne. Der er flere ting, vi ikke vil betale! Erik Frederiksens hu-

strus mobiltelefon er allerede tilbagebetalt af Erik og vi nægter at betale feriepenge for ikke 

afholdt ferie. Bestyrelsen mener, at Erik Frederiksen har afholdt sin ferie, bl.a. fordi der er 

flere ting, der iflg. hans kontrakt ikke er løst. 

 

Bent Byrlund: I roser alle sammen, så det springer jeg over. Du sagde, at vi ingen penge 

giver for Lars, når han kører, men vi kommer jo til at betale for det. Nu nævnte du investe-

ring på 1,2 mio. Jeg ved godt det er næste år, men det får jo også betydning for 2012. Jeg 
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troede vi skulle dele med Ordruplund. Tages det ud af de likvide midler eller får vi en ren-

teudgift? 

 

Kim Gordon (fremover KG): Det kommer vi til i budgettet - men den investering, vi har fore-

taget er kalkuleret og afskrives over 10 år med 130.000 kr. pr. år. Til gengæld kommer en 

del besparelser på el og bedre drift. Det vigtigste er at det tekniske udstyr skal fungere 

men likviditetsmæssigt er vi privilegeret, fordi vi kunne finde over 500.000 kr. De var på vej 

til at blive afskrevet, så derfor bliver likviditeten ikke et problem. Vi har garderet os med en 

mindre kassekredit, men den bliver der næppe brug for. 

 

OZ: Det er ikke for at gå ind i Lars’ ansættelsesforhold – men Lars’ bil og telefon er inklu-

deret i lønnen – der kommer ingen ekstraudgifter – det er en fast pris! 

 

Karen Jensen: Det er et utroligt flot arbejde, I har gjort. Når jeg går ind på hjemmesiden og 

læser nyhedsbrevene, så kan man se, hvad I får for det – men det er ikke Erik, vi skal gå 

efter – det er bestyrelsen, der skal politianmeldes, og det kan blive slemt! 

 

OZ: Det er klart - og det er muligt jeg ikke har udtrykt mig præcist nok – men de hovedan-

svarlige er bestyrelsen. De har ikke udvist interesse for deres arbejde og så har der udvik-

let sig en uheldig virksomhedskultur. Der har været kørt sololøb med en ansat – man siger 

jo, at en énmandsbetjent forretning går godt i 5 år, så sløjer man af eller det går galt med 

mindre nogen i bestyrelsen holder øje med, hvad der sker. Men det er rigtigt, man kunne 

godt overveje at bruge ”lov om bestyrelsesansvar”.  

 

KG: Jeg er nu ikke helt enig, når man siger, at bestyrelsen ikke har interesseret sig for drif-

ten. De har sikkert gjort det, så godt de kunne, men de har ikke haft de faglige kompeten-

cer til det. Dårligdommene ligger længere tilbage, hvor der er startet en kultur – nu skal 

man jo ikke genere de døde – men den driftsmæssige styring har mindet om et tag selv 

bord, så længe det ikke gav problemer. Det er mere denne syge kultur, der har kørt kom-

bineret med manglende og svage lederegenskaber, der har betydet det voldsomme over-

forbrug af omkostninger. Men nu er der ryddet op og jeg synes, vi skal lade fortiden ligge. 

Lad os alle se fremad og glæde os, over at der nu er styr på vandværket, driften og ikke 

mindst økonomien.  

 

Kirsten: Jeg kan forstå, at vi har haft mange penge til gode i en del år og andre problemer, 

og at regnskabet ikke var revideret sidste år, men får det nogen konsekvenser for os med 

den manglende revisionspåtegning – der må da være nogen, der kan gøres ansvarlig? 

 

KG: Det fremgår ikke bare sådan lige, at vi har så stort et momsbeløb – det er underligt 

det ikke er afstemt – men det er først, når man kigger dybere i regnskabet, man kan se 

det.  Så kan man undre sig over, hvorfor der står et stort tilgodehavende modregnet og 

delvis skjult imellem gældsposterne, men det er svært at gennemskue og det er gået galt 

mellem forretningsfører og revisor. Det er noget miskmask og sjusk, som har kørt i mange 

år. I princippet kunne man have risikeret, at man på et tidspunkt havde truffet en beslut-



3 
 

ning og blot fået fjernet posten men det var heldigvis ikke sket. Men jeg må sige at de skal 

have meget ros hos SKAT i Holbæk – de har virkelig gjort hvad de kunne for at hjælpe os. 

Revisors tidligere ”blanke påtegning” er i princippet værdiløs, helt ”pseudo”. Der burde ha-

ve været taget en række forbehold i de tidligere regnskaber. Efter min menig har både 

kasser, forretningsfører, revisor og bestyrelsesformanden handlet ukvalificeret, til skade 

for Vandværket og dets medlemmer.   

 

Jann Larsen, Humlebakken 6: Jeg har været kasserer i den tidligere bestyrelse og jeg er 

lidt ked af, at jeg er den eneste der møder op. Meget af det vi har hørt er jo det samme 

som sidste år og jeg synes også man har smykket sig med lånte fjer – som nu den mor-

somme seance med anden. Men det samarbejde man nu har med Orduplund, det er jo 

noget vi har arbejdet på i mange år. Det har selvfølgelig været let at høste goderne af det 

arbejde, så det kan jeg ikke synes er noget stort. Men når der kommer nye koste, fejer de 

på anden måde, det gælder også nu. Der har været nævnt nogle småbeløb på 40 kr. om 

måneden til en telefon. Men bemærkninger til regnskabet, vil jeg vente med. Selve regn-

skabsopstillingen var anbefalet af vandværksforeningen, så det er ikke den tidligere besty-

relses valg. Det var en interessant beretning, men der er mange ting vi har hørt før, men 

som er stillet op, så de roser den nuværende bestyrelse. Nyhedsbrevet, der er sendt ud – 

det er selvfølgelig en god ting med løbende information. 

 

OZ: Der er intet formål med at indlede en lang debat og der er flere faktuelle fejl i det, du 

siger. Men det er rigtigt, at Aksel Laursen indbød til møde for at diskutere og at det blev 

afvist af 3 andre vandværker. Det er også rigtigt, at der lå et gammelt udkast til en aftale 

med firmaet ConTech, men så kan man jo stille spørgsmålet, hvorfor blev det ikke sat i 

gang? Desuden er kontrakten i dag svært meget anderledes end det oprindelige udkast, 

og det er også et helt andet beløb, vi har forhandlet det til.  

 

A. Rasmussen Tjørnebakken 5: Ledningsnettet er i dårlig forfatning – hvor meget vand 

taber vi i døgnet? Jeg kan læse af nyhedsbrevet af 27. marts at der er lavet en investering 

– og jeg er enig i, at 1,2 mio. kr. er en stor sum. Har der været konkurrence, så vi har fået 

det til rigtig pris? Jeg forstår, at man forventer det vil tjene sig ind på sigt med besparelser 

omkring 15-20 % - rent faktiske tal er bedre – og en samlet el-udgift er vel minimal?  

 

OZ: 3-5 kubikmeter i timen men hvor det løber, det vides ikke. Og til dit spørgsmål om 

konkurrence – Københavns Energi har tjekket hele vandværket og det er mundet ud i en 

rapport, der påpegede flere fejl som fx rør der ikke er proppede. Det er en stor rapport, 

som ikke kostede os 10 øre. Skulle de gøre det, Contech har gjort, så ville det blive svært 

meget dyrere end Contech. Og det er klart at samme tekniske niveau er en forudsætning 

for samarbejde. I fremtiden kommer der flere og flere krav til vandværker og vi må nød-

vendigvis være større for at få gavn af teknikken, så derfor må de små slå sig sammen. Vi 

har investeret 1,2 -> 1,3 mio. i et opdateret system. Det giver nogle teknologiske mulighe-

der. Men målet er faktisk bedre drift med denne investering bedres produktet. Den største 

forskel på de to bestyrelser er, at den tidligere bestyrelse investerede i mursten, vi interes-

serer os mere for produktet. 
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Erling Jensen Tjørnebakken: Jeg synes, der skal sættes fokus på vandkvalitet – hjemme-

siden er jeg rigtig glad for – men der er 4 analyser og de 2 viser, at ikke alt er i orden – jeg 

synes, der skal fokus på vandkvalitet. 

 

Vagn Mørup: Jeg ville godt have haft budgettet ud på forhånd i stedet for først at få det 

udleveret på generalforsamlingen. 

 

KG: Ja du har da så fuldstændig ret. Jeg ville også gerne have haft god tid til at lægge det 

nye budget og udsende det på forhånd. Det man måske ikke lige tænker på er, at det store 

oprydningsarbejde, der har været for årene 2009, 10 og 11 har været uhørt tidskrævende. 

Jeg har kæmpet med den gamle revisor og forretningsfører for at få de relevante oplysnin-

ger og afstemninger frem. Der skal jo være styr på 2009 tallene for at få det rigtigt over i 

2010 for sluttelig at kunne lave regnskabet til retvisende 2011 regnskab. Det var en priori-

tering og derfor kunne budgettet ikke komme ud med indkaldelsen  

 

Hans Ole: Jeg synes ikke den tidligere bestyrelse bliver haglet ned – og det her, der bliver 

fremlagt tyder på kriminalitet. 

 

Efter den livlige debat blev beretningen godkendt med akklamation. 

 

3. Regnskab 2011 

Kasserer Jeanette Møltov Jepsen (JMJ) lagde ud (indlæg vedlægges referatet bagest), 

hvorefter den interne revisor Kim Gordon (KG) overtog og fremlagde regnskabet. 

 

KG: Som vi allerede har været inde på, er det et specielt regnskab, vi står med. I kan rent 

undtagelsesvis se, at hverken revisor eller jeg har underskrevet regnskabet med en ”blank 

påtegning”, dvs. det er u-revideret men det er efter min bedste vurdering det bedst mulige 

resultat vi kunne komme frem til og vi har gennemgået regnskaber og bilag langt mere 

omhyggeligt end det er sket tidligere. Jeg mener, det er, som det kan være. Jeg troede, 

når regnskabet var overstået, så skulle jeg lige kigge/tjekke om nogle af de revisionsmæs-

sige handlinger var overholdt, men jeg har ikke fungeret som intern revisor. Jeg har været 

revisor, bogholder og konsulent. Jeg er meget tilfreds med resultatet af vores arbejde, bå-

de på den korte og lange bane. 

 

Den tidligere revisor har ikke skrevet regnskabet for 2010 under og så er det noget mix 

med en revisor, der laver regnskabet og en anden, der også er togfører, der skriver under 

– og ja, jeg har ikke kunnet finde ud af det. Jeg har bedt om oversigter over, hvad der er 

betalt og bedt om forklaringer uden at få dem. Ingenting har været muligt, så derfor måtte 

vi begynde fra bunden og da vi så også konstaterede fejl helt fra 2009, og i 1010 og 11 så 

var vi endnu mere nødt til at gå det igennem. For gjorde vi ikke det, blev der fejl hele vejen 

igennem. Der er brugt mange, mange timer. Jeg stoppede selv med at tælle timer ved 200 

og det er jo uden de mange, mange timer Orla og Jeanette også har brugt. Et eksempel: 

da jeg kontaktede den tidligere forretningsfører, han sagde blot: ”Jeg ved ikke noget om 
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det her, jeg er ikke uddannet bogholder, jeg har bare tastet det ind i bogføringssystemet 

og jeg kunne ikke få rigtig hjælp fra kasseren, bestyrelsen eller revisoren. 

 

I spørger hvorfor vi ikke roser den tidligere bestyrelse for det arbejde, de har gjort. Jeg tror, 

hvis I alle havde lagt lige så mange timer i det og set lige så mange uhyrligheder, som vi 

har det sidste år, så ville I forstå det. Det er ikke blot en banal bilagsgennemgang, som 

bestyrelsen har brugt tid på, det er flere ting lagt sammen. Med den fundne inkompetence, 

så skal der, i den fase, være et stort overskud til at rose de ansvarlige. Det er ikke et ”fe-

deben” at være med i denne bestyrelse – og man bruger en masse tid for at få det her til at 

køre. men jeg kan godt personligt forstå, at den nye bestyrelse ikke ligger næsegrus over-

for ting der er drøftet tidligere for der er jo ikke sket noget….. Gode ideer og hensigter er 

intet værd, hvis de forbliver som sådanne. 

 

Det udsendte regnskab vil jeg ikke pinde ud. Det er nemmere at gennemgå via jeres even-

tuelle spørgsmål. Jeg har dog lige et par kommentarer til enkelte poster. 

 

Man skal huske at oprydningsarbejdet først begyndte efter sidste års generalforsamling - 

omkring september 2011 – så der var gået små 9 måneder af 2011 før vi kunne begynde 

at ændre ved tingene. Derfor afspejles resultaterne først i 2012-13 regnskaberne. Det tidli-

gere budget var som udgangspunkt et utilfredsstillende resultat. Det viste et minus på små 

400.000 kr. Vi har omlagt og beskåret en lang række omkostninger med ca. 500.000 pr. 

år, svarende til ca. 25 % af alle vandværkets omkostninger. Men f.eks. kunne vi ikke få 

reduceret omkostningerne til den daglige driftsledelse før 1.4 2012 pga. kontrakt forholde-

ne. 

 

Vi har også - som OZ sagde - lavet en deal med den nye eksterne revisor om, at han ikke 

skulle bruge tid og penge på at revidere regnskabet for 2011. Det ville alligevel ikke give 

en ”blank påtegning”, hvilket han var enig i. Fra 2012 er vi naturligvis tilbage på normalt 

spor igen og håber, I også forstår fornuften af disse beslutninger. De regnskabskritiske 

medlemmer var desværre ikke så aktive sidste år, for man accepterede et underskud på 

ca. kr. 200.000 og også det for 2011 fremlagte budget med et nyt minus på kr. 390.000 

underskud. Heldigvis nået underskuddet for 2011 ”kun” at blive på kr.161.000. Det er ikke 

tilfredsstillende men det tager altså et stykke tid at vende skuden 

 

Lige en enkelt lille ting… der blev spurgt fra flere sider om nogen kunne gøres ansvarlig? 

Jeg har også gennemgået og kigget på ansvar – men nej, der er ikke nogen konkret svin-

del – der er ingen, der har beriget sig selv for berigelsens skyld – men i en almindelig virk-

somhed var der selvfølgelig flere personer, der straks ville have mærket konsekvenserne 

af den ringe styring af værkets drift og manglende økonomiske forvaltning. Der er en lang 

række ting og sager, der viser stor inkompetence og uansvarlighed – muligvis vil den auto-

riserede revisor kunne stilles til ansvar, det vil jeg lade jer og bestyrelsen afgøre. Han har 

sendt en regning fra sidste år – den betaler vi simpelthen ikke – den er på 20.000 kr. Han 

ville ikke udlevere noget materiale eller bilag - og slet ikke samarbejde – hvis vi nu kører 

en sag på det i FSR– jamen så ville han få en overordentlig kraftig påtale. Men nu har han 
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sendt regningen til inkasso, så må vi se. Min anbefaling er, at han ikke skal have pengene. 

Det er virkelig en dårlig revision og regnskabsaflæggelse han har præsteret i mange år. 

 

Jann Larsen, Humlebakken 6: Jeg er tidl. kasserer og jeg er da glad for at høre, der ikke 

var begået noget kriminelt – og jeg er glad for du siger det – jeg er selvfølgelig lidt ked af 

at Jeanette ikke vil fremlægge regnskabet – og at Carsten Lebrecht har sagt, jeg kun lave-

de noget 1 måned før generalforsamlingen. Jeg har deltaget i alle møder og har været på-

holdende med alle udgifter og kritisk overfor de lønudgifter vandværket havde – jeg havde 

forhandlet en ny kontrakt med Erik Frederiksen, men da generalforsamlingen sagde nej til 

forringelser af serviceniveauet, så blev jeg overrulet og kontrakten blev forhandlet tilbage – 

jeg er usikker på, at der ikke er blanke revisionspåtegninger… jeg kan ikke helt se, hvad 

der måtte være af problemer – det vil jeg gerne have uddybet… det er klart at man får me-

get arbejde med 3 års regnskab, og jeg kan forstå man også man har været langt nede i 

bilagene – men det er fint med nye øjne. Jeg bryder mig ikke om, at der ikke er en påteg-

ning fra en professionel revisor. Det synes jeg er meget utilfredsstillende – vores revisorer 

er jo forsamlingens garant for, at det kører – når det er sådan, er jeg usikker på at god-

kende regnskabet. I øvrigt er regnskaberne godkendt af generalforsamling – ændringer 

måtte jo fremlægges på generalforsamlingerne – ellers kan det jo være bestyrelsen, der 

har rettet i regnskaberne – og det må man ikke. 

 

Den nye bestyrelse har jo ikke haft et fuldt år – jeg vil ikke bedømme bestyrelsen på det 

her regnskab – de slog sig jo stort op på at udgifterne til personale skulle ned og når man 

ser 579.000 kr. i personale og autodrift… det tyder ikke til, at bestyrelsen lever op til de 

mål man satte sig. 

 

Side 8 – spørgsmål vedr. regnskabsbistand og ekstern konsulent assistance – der ligger 

udgifter der – som vi har hørt fra Orla og Gordon, så gør de nye ansatte det næsten gratis 

– det passer jo ikke – og også PBS omkostningerne er fordoblet – reguleringerne fra tidli-

gere år, er kun 14.272 – og så er nettoresultat 161.000 kr. I skriver at der ikke er ændret 

ved regnskabsprincipperne og alligevel skriver I at sammenligningstallene fra 2010 og 

2011 ikke er helt sammenlignelige   

 

KG: Der er flere ting du ikke har helt styr på, kan jeg høre. Omkring påtegningerne så er 

både 2009 og 2011 regnskaberne fejlbehæftet, men har alligevel fået en påtegning uden 

anmærkninger – hvad er det værd... Vi har valgt ikke at betale den nye revisor for at gen-

nemfører en fuldt revision, fordi den ville have medført en lang række påtaler og anmærk-

ninger. Ting vi ved, men som vi jo ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft. Lad mig i 

flæng nævne hvad der tidligere var normalt og accepteret af bestyrelse, kasserer, forret-

ningsfører og revisor. Udsendelse af u-nummererede fakturaer for driftslederens arbejder, 

udbetalinger via blå udgiftsbilag, manglende indberetninger af personalegodet, fejlagtige 

momsindberetninger, manglende udgiftsgodkendelse, manglende afstemning af balance-

poster, ingen kontrol med driftslederens tids- og omkostningsforbrug, manglende påteg-

ninger på restaurationsbilag om anledning og deltagere, accept af div. privat indkøb osv. 

Disse forhold burde naturligvis have været påtalt skriftlig til bestyrelsen af både kasserer, 
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samt af den in- og eksterne revisor. Det er lille regulering – 14.000 kr.- ja men det dækker 

over nettotal, der er både den ene vej og den anden – der er rigtig mange fejl som er ble-

vet rettet og omposteret. Nu er der forskel på, om det er regnskabspraksis og om det er 

regnskabsformen, der ændres… vi har ikke ændret praksis, men kun opstillingsformen, så 

den er mere brugervenlig. 

  

Og vi har gjort mere for at spare penge. Vi havde en driftsleder, der fik et hav af frynsego-

der i tykt og tyndt. De ting overtog bestyrelsen, men inden det kunne stoppes, var der de 

kontraktlige forpligtelser. Driftslederen havde relativt lidt at lave, men med store omkost-

ninger – og benefits. Bestyrelsen har taget hensyn til både de kontraktlige forhold, men 

også menneskelige hensyn. Selvom man kunne have afbrudt samarbejdet, så vidste man, 

at kontrakten udløb den 1.4. 2012. Så fra 1.4.2012 er lønudgiften reduceret betydeligt. 

Forretningsføreren, som var ganske inkompetent til opgaven fik kr.10.000 pr. måned i 

gennemsnit, men han gjorde ikke sit arbejde godt nok og blev straks opsagt. Det var helt 

galt – der er sparet en række penge… og det arbejde har betydet, at der var andre udgifter 

i forbindelse med. Jeg har bl.a. fået et honorar, og som jeg sagde før, så stoppede jeg 

med at tælle ved 200 timer. Normalt ville jeg ikke arbejde hverken 2 eller 300 timer for kr. 

50.000. Jeg synes faktisk, det er ret godt gået, at man reducerer et forventet 2011 under-

skud på kr. 400.000. til et forventet overskud i 2012 på kr.100.000. 

 

Så siger du momsen – nej, du er fuldstændig galt på den – om at, i materialet var det bare 

en flytning fra aktiver til passiver. Det handler om, at de kvartalsvise indberetninger, som 

har været forkerte næsten hvert eneste kvartal i de år jeg har gennemset. Revisoren kun-

ne ved ganske simple afstemninger have rette op på fejlene, men han har jo ikke gjort no-

get ved det... Den store post er helt tilbage fra, da vandværket byggede om i 2009. Her 

kunne Vandværket have fået momsen retur., men der var ingen, der bad om at få pengene 

tilbage, heller ikke dig, som var kasserer i Vandværket.! Og ingen kan svare på det, når 

den nye bestyrelse kommer til – så derfor var der ikke kommet noget ud af det.  Havde vi 

ikke foretaget den grundige gennemgang af alle de gamle regnskaber og med hjælp fra et 

meget forstående SKAT i Holbæk – så var pengene ikke kommet ind. Hvis nogen havde 

gidet gøre sig denne lille besværlighed i 2009 eller 10 eller sågar 11, så havde man fundet 

ud af det – men INGEN har gjort en skid. De der beløb der står som momstilgodehavende 

er ikke længere en mystisk post. Det er rent faktisk penge, der er drønet ind på kontoen! 

Og det var vist svar på dine spørgsmål…. 

 

Vibeke Pedersen: Side 7. Resultatopgørelse 2. linje andre arbejdsindtægter. De frem-

kommer ikke på budgettet til 2012. Hvorfor har vandværket arbejdsindtægter…  

 

KG: I 2010 havde den tidligere driftsleder udført arbejder. Noget med underleverandør no-

get med ham selv. I 2011 blev aktiviteten åbenbart nedsat betydeligt. Der forefindes ingen 

arbejdskort, så vi ved ikke hvordan og på hvad driftslederen har arbejdet. Når posten ikke 

optræder i 2012 budgettet er det fordi, at hele det område er skåret væk. 
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Bo Pedersen, Klintebakken: Nu har vi flere gange hørt, at man ville spare og derfor undlod 

man at lade en revisor revidere… og du, Gordon, sagde, at det ville være spild af tid. Men i 

vedtægterne står der, at man skal revidere regnskaberne af en revisor – når det står i ved-

tægterne, så skal det vel ske.  

 

KG: Jeg har ikke så meget at knytte til det – her har vi sagt, at sådan vælger vi at bruge 

ressourcerne. Hvis du synes, det er altafgørende, så sender vi det ind og bruger de 50-

100.000 … og jeg vil sige, jeg ville da have haft det langt lettere, men det her regnskab er 

det bedst foreliggende, vi har kunnet præsentere. Men det må I jo bestemme… 

 

Stig Vettergren: Jeg synes, I har gjort et allerhelvedes godt stykke arbejde – det I laver er 

en strukturering for, at tingene skal fungere… hvor langt henne er man i den proces? For 

jeg kan da godt se, at der stadig er ting, der kræver revidering,  men hvornår kommer det 

ind i smult vande? 

 

OZ: Jeg regner med - og går ud fra som givet - at regnskabet for i år vil køre på skinner… 

og der er mange ting, der først er synlige næste år. Bilen og lønudgiften går til 1.4 i år – 

Rambøl og abonnementer kører på 1 års plan… når de er opsagt er der jo en fase før det 

virker. Driften som sådan er på plads – Lars’ omkostning er på plads – samarbejdet tekno-

logisk med Ordruplund er på plads. Database, måler, afregninger og sektionering kommer 

til at køre løbende. Men regnskabet burde køre i revideret fornuftig form fra næste år. 

 

KG: Hvis jeg skulle være en smule skarp, så er min holdning, nu er der ryddet op efter no-

get, der var skidt. Når vi kigger på det, så kører det fornuftigt nu og man kan regne med, at 

udgifter bliver bogført. Vi er 1300 medlemmer, som vælger en ledelse til at drive det her et 

værk, og når vi har valgt, så giver vi ansvaret videre til den valgte bestyrelse. Der har væ-

ret en tidligere bestyrelse, som ikke har forvaltet ansvaret ordentligt. Og derfor har revisor 

ikke kunne give blank påtegning. Jens Sondrup ville sikkert for penge give en blank påteg-

ning. Jeg forstår godt, at står det i en vedtægt, så skal det som udgangspunkt følges og 

jeg er også ligeglad med, om der skal være godkendelse med påtegning om, at det kun er 

denne gang. Og så kan jeg godt leve med, at et vandværk af denne størrelse ikke har 

blank påtegning. 

 

Rønsholdt: Når det står i vedtægterne, at det skal være et revideret regnskab, så kan det 

ikke godkendes, så kan vi tage regnskabet til efterretning, men godkendt kan det ikke blive 

 

JMJ: Jeg synes, det er en fin formulering – kan generalforsamlingen godtage dette. 

Formuleringen kom til afstemning. 

 

Dirigenten Skipper: Vi stemmer om at vi tager regnskabet til efterretning  

 

Flemming Leth Larsen: Jeg er enig i, at generalforsamlingen er øverste myndighed, men 

den forhenværende kasserer bad om en skriftlig afstemning. Og det beder jeg så også om. 
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Dirigent Skipper: Så er der skriftlig afstemning. På sedlerne skrives ja eller nej til  

 

Formulering: ”Generalforsamlingen tager bestyrelsens regnskab til efterretning”  

 

Imod: 1 stemme,  

For: 73  

En blank stemme 

En ugyldig stemme 

 

Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Budget 2012 

Kim Gordon (KG) fremlagde budgettet. I dette budget er der selvfølgelig nogle usikkerhe-

der. Vi har haft en varm og våd sommer. Der er stadig kalkuleret med små 50.000 kubik-

menter vand, det ligger forholdsvis stabilt. Bestyrelsen forventer ikke så mange nye tilslut-

ninger. Der er kommet en, som allerede er på plads, så den holder og skulle der komme 

nye udstykninger eller hvad ved jeg, så går det jo bare ind. 

 

Gebyrerne er ved at blive reguleret. Vi har kigget på nogle af gebyrerne… de opkræves 

via PBS, så jeg har ikke set, hvad der opkræves… men alle disse ting vil blive gennemgå-

et i løbet af næste år. Men bestyrelsen håber, at der går 1,8 mio. kr. ind inkl. vandudgifter-

ne. Som I vil se, er der en ny post, nemlig pengene der er afsat til sektionsopdeling – jeg 

ved ikke helt hvad det er, men i forbindelse med et nyt system opdeles området i sektioner 

og når vi alle har elektroniske målere, så er der ingen, der længere skal aflæse, så vil man 

kunne aflæse digitalt. Og det er noget med, at ”normalt forbrug” kan indlægges og afviger 

det, så vil der komme alarm. Men man skal tage fat. Ordruplund er opdelt i 17 opdelinger. 

Om vi skal opdele i 4 eller 10, det vides ikke, men foreløbigt er der beløb afsat til 10 stk. a 

20.000 kr.  

 

Nye afskrivninger på nye anlæg er afsat med kr. 120-130.000. Selvom vi har en god likvi-

ditet så har vi ingen renteindtægt… bestyrelsen ville ikke gå i risikable investeringer 

 

5. Indkomne forslag 

Jeanette Møltov Jepsen (JMJ) redegjorde for bestyrelsens forslag omkring vedtægtsæn-

dring. 

 

Hvis I siger ja til § 5 så behøver stk. 10 i § 4 ikke være der. Jeg er i gang med at kigge på 

vedtægterne og der vil komme flere revideringer. 

 

Vibeke Pedersen: I den oprindelige § 5 står, at bestyrelsen holder møde, når bestyrelsen 

eller andre ønsker det… Det er en udmærket formulering, som jeg gerne vil have med… 

 

JMJ: Det har jeg simpelthen ikke set – men det har du ganske ret i – det skal naturligvis 

med. 
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Vibeke Pedersen: Så vi stemmer om et udkast, hvor den oprindelige sætning går med 

over? Der var nogle blandt generalforsamlingen, der mente, at stk. 10 i § 4 ikke kunne ud-

gå, da der skal stå, at bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, 

og det synes de ikke fremgår af § 5  

 

JMJ: Jo, det synes jeg ligger implicit i det. 

 

Der var efterfølgende protester, nye forslag og smådiskussion om både udsendelsesfrister 

og tidsfrister for indsendelse af forslag. 

 

KG: Det er ikke AP Møller det her, det er et vandværk! Vi skal da prøve og finde lidt prag-

matik omkring det her. Bestyrelsen har knoklet for at få det klart og så skal vi pinde rundt i 

alt muligt. Jeg må sige, I dræber lysten – jeg sidder her og tænker om jeg gider det her 

overhovedet. Det er jo bare et lille vandværk, som vi skal glæde os over. Og derfor skal 

nogle få modne mavesure mænd, der har mistet deres proportionssans ikke ødelægge det 

grundlag der nu er skabt for et velkørende vandværk og de mange tilfredse medlemmer.  

 

JMJ: Det er § 5, som der skal stemmes om – og hvis det bliver vedtaget, så udgår § 4, stk. 

10 – man kan jo bare stemme nej til det, så kan vi jo se på det igen næste år. I skal bruge 

de grønne sedler til håndsoprækning. 

 

Imod: 4 stemmer 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

I 2. afstemning blev der stemt om, hvorvidt paragraf 4, stk. 10 skal udgå. Kun stemmer 

imod blev optalt 

 

Imod 3 stemmer 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag nr. 2 – bestyrelsens honorar 

JMJ forelagde forslaget: Bestyrelsen tildeles årligt 50.000 kr. og bestyrelsen beslutter selv, 

hvordan pengene bliver fordelt i bestyrelsen. Der skal stemmes, om I synes, vi har været 

det værd, og om I ønsker en bestyrelse der fremadrettet vil gøre et stykke arbejde. Det 

ville være dejligt at få mulighed for at få nogen ind, der gerne vil og vi tror det vil hjælpe 

med et honorar.  

 

Byrlund: I betragtning af den bestyrelse, der er nu, er man jo umiddelbart fristet. De har 

gjort et stort arbejde, men jeg synes, der mangler retningsliner for det her. Hvis nu der kom 

en anden bestyrelse, kunne det skabe splid og ballade, hvis nogen synes, de blev snydt.  
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Lars Engberg: Jeg synes jo 50.000 kr. er et meget lille beløb, for det arbejde, som besty-

relsen har lavet og at give det som et engangsbeløb – det kan jo komme til afstemning 

hvert år. 

 

KG: Du tog næsten ordene ud af munden på mig. Jeg forstår ikke, at det er noget man 

skal tage stilling til. Der er flere, der har lagt op til, at det her er AP Møller. I vil gerne have 

en professionel bestyrelse. Hvis vi skal hyre sådan en, skal der sættes 100.000 kr. af – og 

når vi har en professionel ledelse, så får vi godt vand og vi kan stille krav – for de aflønnes 

derefter. 50.000 kr. er ikke mange penge og det er besynderligt, hvis I ikke har tillid til, at 

bestyrelsen kan forvalte at sprede 50.000 kr. Det ene øjeblik så hyrer I en forretningsfører 

til 10.000 pr. måned og I har en driftsleder til mere end 40.000 pr. måned – set i den sam-

menhæng, så er 50.000 kr. småpenge… 

 

Afstemning forslag 2 - håndsoprækning 

 

Imod: ingen 

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslår Palle Gettermann og Ebbe Iversen. 

 

Palle Gettermann: Jeg har boet her i 23 år, og jeg har boet fast på Strandgårdsvej. Jeg er 

66 år – jeg sælger æg. Og jeg vil gerne bede om en prøvetid på 3 måneder for det her er 

da lidt kaotisk – Jeg har siddet i et vejlaug, hvor jeg har været formand… og også i andre 

bestyrelser – jeg har ikke forstand på vand, men på økonomi og på hvordan bestyrelser 

arbejder… jeg synes ikke kun det er med beklagelse, man kan bedømme bestyrelsens 

arbejde. Generalforsamling har godkendt bestyrelsens arbejder gennem årene, så det er 

jo jer selv I kan bebrejde. 

 

Ebbe Iversen: Det, der er relevant for mit kandidatur – jeg er uddannet smed, maskinme-

ster og installatør – af praktisk arbejde har jeg arbejdet med drift og vedligehold af van-

dingsanlæg – Jeg mener, jeg kan styrke den tekniske side af bestyrelsens arbejde – og 

teknik dækker over i den forbindelse over forsyningssikkerhed – procedurer – tilsyn og 

vedligehold og sikre, at lovgivning overholdes i forhold til sikkerhed på anlæg og forsy-

ningssikkerhed og kvalitet og fortsat mere åbenhed – det er mit formål.  

 

Erling Jensen: Jeg har forstand på vand og analyser.2 af dem er overskredet flere ste-

der… det synes jeg. Jeg vil arbejde for fokus på at få høj vandkvalitet… jeg har også væ-

ret projektleder…  

 

Dirigenten Skipper: Stiller du op? 

 

Erling Jensen: Jeg stiller op ja,…. 
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Dirigenten Skipper: Så har vi 3 kandidater. Og denne afstemning kræver skriftlig afstem-

ning.  

 

Valget viste følgende resultat:  

Palle Gettermann 47 stemmer 

Ebbe Iversen 58 stemmer 

Erling Jensen 22 stemmer 

 

Da der også skulle vælges en suppleant, blev det foreslået, at Erling Jensen kunne være 

suppleant. Han accepterede valget. 

 

Suppleant: Erling Jensen 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kim Gordon blev valgt 

 

KG: I løbet af de sidste timer har jeg siddet her og overvejet, om jeg overhovedet gad det 

her uagtet at, nu bliver det lettere. Ikke desto mindre sidder jeg stadig og overvejer. Der er 

en stribe mennesker her, der leder og søger efter småting af ligegyldig art og det tager 

lysten til at stille op til noget som helst Jeg har haft et rigtig godt ping pong med bestyrel-

sen i årets løb og havde det være mig, så havde jeg givet et langt større honorar! Og så 

burde man måske tage de små paragrafryttere et eller andet sted hen, der er uden gene 

for en god debat. Nu har vi været gennem et oprydningsår og vi har haft den bestyrelse, vi 

selv har bedt om og derfor har vi måttet betale sindssyg mange unødvendige penge. Så vi 

vælger en ledelse som både gider og som gør det super professionelt og så beder de om 

et lille usselt vederlag, der skal diskuteres sådan. Så siger vi, ok så stoler vi på dem indtil 

næste år og vi får information og rigtig god ledelse på den lange bane – og så ok jeg tak-

ker for valget for dette år, men hvis det er det samme næste år, så er jeg skredet! 

 

Dirigenten Skipper spurgte om Karen ønskede genvalg som revisorsuppleant 

 

Karen: Jeg kan godt holde til lidt arbejde – så jeg vil gerne være revisorsuppleant 

 

Karen blev valgt 

 

8. Eventuelt 

Der blev spurgt til de 50.000 i værdipapirer – garantpapirer i Sparekassen – får vi fordele? 

Der er jo stor risiko hvis der sker noget med banken – så er det os der taber 

 

KG: Jeg ved ikke hvor mange år siden de er købt – men ja, der er for 50.000 kr. garantpa-

pirer – men lad den nye bestyrelse vende det, ligesom de skal tage stilling til alle de andre 

aktiver…. 
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