
 

 

29.juni 2021 

Marbjerg Bys Vandværk 
    

      

Referat fra Generalforsamling i   
Marbjerg Bys Vandværk 

 

Tirsdag den 29.juni 2021 kl. 19.30  

i  

Fløng Forsamlingshus 
 

Generalforsamlingen d. 29.juni er erstatning for den oprindelige generalforsamling, 

der skulle være afholdt i marts måned 2021, men som blev udsat pga. coronavi-

rus/covid-19 restriktioner. 

 

Regnskab, budget og takstblad er tilgængeligt på www.marbjergbysvandvaerk.dk 

forud for generalforsamlingen.  

 

 Hvis spørgsmål eller bemærkninger kan bestyrelsen kontaktes via hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbjerg Bys Vandværk 
 

http://www.marbjergbysvandvaerk.dk/


 

 

Ordinær Generalforsamling juni 2021 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8 

 

Antal fremmødte: 25 

Antal unikke andelshavere: 18 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere 

Dirigent: Erik Dollerup 

Stemmetællere: Per Baunsgaard og Peter Dose 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen 

Formanden fremlægger beretningen.  

Beretningen forefindes som bilag. 

Der stilledes ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn 

Kasserer fremlægger regnskabet for 2020. 

Regnskab forefindes som bilag. 

Der er et enkelt spørgsmål til regnskabet fra en andelshaver, vedrørende en difference på ca 600kr 

mellem aktiver og passiver. Kasserer og revisor redegør begge for at dette er rettet under revisionen af 

regnskabet, men en forkert udgave er printet til generalforsamlingen. Rettelsen kommer med i den 

endelige udgaver af regnskabet. 

 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

 

Kasserer fremlægger budgetforslag 2021. 

Budget forefindes som bilag. 

Der stilledes ingen spørgsmål til budgettet. 

 

 

Punkt 4: Budget for kommende år (2021) forelægges til godkendelse 

 

4a: Regulering af takstblad 

Kasserer fremlægger takstblad 2021. 

Takstblad forefindes som bilag. 

Der stilledes ingen spørgsmål til takstbladet. 

 

  

 4.b:  Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer  

Formanden fremlægger forslaget om at fortsætte med eksisterende honorar. 

Der stilledes ingen spørgsmål til emnet, forslaget er vedtaget. 

  

 

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10 

 

Bestyrelsen: 

Jimmy Nyvang Rasmussen - på valg, Genvalgt. 

Lars Sommer - ikke på valg 

Kim Ravn - ikke på valg 

Bjarne Hansen - på valg, Genvalgt. 

Ninna Lysgaard - på valg, Genvalgt. 

 

Suppleanter: 



 

 

Erik Dollerup - på valg, Genvalgt. 

Jesper Damgaard Jørgensen - på valg, Genvalgt. 

 

Revisor: 

Lars Poulsen - på valg 

John Kam Jensen - på valg. Uvist om John genopstiller, men Anne-Marie Månsson stiller op 

og vælges. 

 

Revisorsuppleant: 

Per Baunsgaard - på valg, genopstiller ikke. Elise Poulsen opstiller og vælges. 

 

Tekst fra dagsordenen: ”Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revi-

sorsuppleanter vælges for 1 år. Ninna Lysgaard blev på Generalforsamlingen 2020 valgt for 

et år, da Mogens Friis forlod bestyrelsen i utide.” 

 

 

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5 

 

Tekst fra dagsordenen: ”Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en vandledning til Fløng 

Vandværk. Vandledningen skal fungere som nødforsyning i tilfælde af forsyningsstop fra 

Marbjerg Bys Vandværk. Detaljer om projektet fremlægges på generalforsamlingen.” 

 

Formanden fremlægger baggrunden for forslaget. 

Baggrunden fremlægges primært som gående på at vi ikke har nogen nødforbindelser i dag. Kommu-

nen anbefaler at alle vandværker har en nødforbindelse.  

Der er vurderet forslag om eventuel ny vandboring som alternativ. Det er dog vurderet at nødforsy-

ning er en mere oplagt vej. 

Prisforslag som vandværket har modtaget, er cirka 615.000 kr. 

 

En andelshaver nævner at ville stille en række nedskrevne spørgsmål. 

Det beskrives at Fløng Vandværks rørledninger er i dårlig stand. Det beskrives ligeledes at Fløng 

Vandværk har haft nogle nedbrud hvor der måtte købes vand udefra. Det beskrives yderligere at Mar-

bjerg Bys Vandværk er nyere og i bedre stand end Fløng Vandværk. Der stilles spørgsmål til hvad 

vandet koster i Fløng, der afventes ikke for svar. Der stilles videre spørgsmål til hvad Fløng Vandværk 

skal have for løsningen, der afventes ikke for svar. Der beskrives at der kan anvendes en tankvogn 

med vand i stedet, der kan give vand i 2 døgn, der beskrives dette er gratis. Der beskrives at løsningen 

med en tankvogn er billigere end 600.000kr. Der spørges til hvor Fløng Vandværk får vandet fra, der 

afventes ikke for svar. Der spørges til hvad det koster hvis vi skal have vand fra Fløng, der spørges 

direkte herefter hvad det koster hvis vi skal have vand fra Høje Taastrup Kommune, der afventes ikke 

for svar. 

Der afgives ingen svar umiddelbart. Spørgsmålene opfattes samlet set som en kommentar. 

 

En andelshaver spørger til hvad der er af gebyrer eller årlige omkostninger. 

Driftsleder svarer at der ikke er gebyrer til Fløng Vandværk. 

 

En andelshaver spørger til hvorvidt vandværket har noget på skrift om emnet. 

Formanden svarer at det er en del af kommunens målsætning. 

 

En andelshaver spørger om Fløng har en nødløsning. 

Driftsleder svarer at Fløng får vand fra Høje Taastrup Kommune som nødforsyning. 

 

Formand og Driftsleder fremlægger nærmere argumenter i forhold til forslaget, herunder muligheder-

ne for en tankvogn, der kan opstilles, men at det kan tage op til 48 timer før etablering. 

 



 

 

Dirigent opsummerer forslaget. 

 

En andelshaver har en kommentar gående på at der er mange ”hvis”’er i forslaget, sammenligneligt 

med forsikringer. 

Formanden afbryder og nævner at man i Danmark har lukket hver tredje vandboring i løbet af de sid-

ste 20 år. To øvrige kommenterer på at pesticiderne er en stor trussel, særligt pga. tidligere roemarker. 

Formanden nævner at der er tale om rettidig omhu. 

 

En andelshaver har en kommentar gående på at hvis kommunen henvender sig med noget om at de 

ikke har noget vand, hvormed vi skal afholde ekstraordinær generalforsamling. Driftsleder svarer 

hvordan nødledningen er tiltænkt. Det virker uklart om spørgsmålet er fremlagt og forstået korrekt, 

men der gøres ikke indsigelser. 

 

En andelshaver har en kommentar gående på at det er en enstemmig bestyrelse er enige, og at der jo er 

tale om at bestyrelsen må arbejde videre med forslaget, ikke en konkret beslutning af at vi skal etable-

re noget endnu. 

 

En andelshaver har en kommentar på at naturligvis skal bestyrelsen arbejde videre med forslaget, og 

anfører at der bør stemmes for forslaget.  

 

En andelshaver har en kommentar om at vedkommende vil tilslutte sig forslaget, særligt med hensyn 

til pesticid-scenariet. 

 

Digirent opsummerer forslaget igen, og anfører at der nu skal stemmes om hvorvidt bestyrelsen må gå 

videre med sagen.  

 

En andelshaver har en kommentar om at det er vigtigt at det fremgår tydeligt at dette er en beslutning 

om at bestyrelsen må arbejde videre med sagen, og ikke en beslutning om at etablere nødforsyningen. 

 

En andelshaver spørger til hvorvidt udgiften skal tages fra egenkapitalen eller er en merudgift for an-

delshaverne.  

Kasserer svarer at det tages fra egenkapitalen. 

 

Der stemmes: 

Tydelig hovedpart stemmer for. Der tælles ikke stemmer. 

0 stemmer imod. 

1 undlader at stemme. 

 

Forslaget er vedtaget. At bestyrelsen skal arbejde videre med projektet om nødforsyning fra Fløng, 

herunder tilbudsindhentning og lignende. 

Det er væsentligt at påpege at dette ikke er en beslutning om hvorvidt nødforsyningen reelt skal etab-

leres eller ej. 

 

 

Punkt 7: Eventuelt 
 

Punkt 7.1: 

En andelshaver takker stort for bestyrelsens arbejde gennem året, særligt for kassererens store arbejde. 

 

Punkt 7.2: 

En andelshaver nævner at vedkommende ønsker at undersøge mulighederne for en hjertestarter i Mar-

bjerg. Andelshaveren og formanden fremlægger begge at vandværket ikke må bruge penge på dette. 

Formanden nævner at det kan være en mulighed at en hjertestarter måske kan hænge ved vandværket.  



 

 

Andelshaveren der startede snakken, fortsætter arbejdet med at undersøge muligheden for at få en 

hjertestarter til Marbjerg. 

 

Formanden har det afsluttende ord. 

 

En andelshaver nævner at der er sommerfest i Marbjerg senere på året. 

 

 

Generalforsamlingen startede klokken 19:30 og sluttede kl 20:52. 

 

 

 

 

 


