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Hvide Klint Vandværk A.M.B.A. 

 

Referat af generalforsamling 

Søndag den 22. maj kl. 10.00 

 

Referent:  Svend Aage Mikkelsen 

Dagsorden.  

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning for året 2021. 
3. Kassereren fremlægger regnskab 
4. Indkomne forslag 

a. Indkomne forslag. 
5. Budget 

a. Budget for 2023 
b. Investeringsplan  
c. Takstblad 2023 

6. Valg af bestyrelse 
a. Bestyrelsesmedlem (2år) Svend Aage Mikkelsen modtager genvalg 

b. Bestyrelsesmedlem (2 år) 
c. Bestyrelsesmedlem (1 år) 

7. Valg af revisor 

a. Hardy Hemmingsen (modtager genvalg) 
8. Valg af suppleant (vælges for 1år) 

a. Suppleant (bestyrelsen) 

b. Suppleant (revisor) 
9. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent. 
Vibeke Cohr blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse til 

generalforsamlingen, med 14 dages varsel var overholdt. Ingen ønskede at få udleveret 
stemmesedler og med kun 20 fremmødte og ingen med fuldmagt var valg af 
stemmetællere ikke nødvendigt. 

 
2. Formanden aflægger beretning for året 2021. 

Se formandens skriftlige beretning på hjemmesiden. Beretningen blev oplæst og der var 
efterfølgende spørgsmål til BNBO (beskyttelse af arealer i nærhed af vandboringer). 
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Formanden kunne fortælle at der ikke var sket noget i sagen siden sidste 
generalforsamling. 
Der var spørgsmål til hvorfor der var ekstra opkrævning på 500 kr. i 3Q 2021. 
Formanden kunne fortælle at det blev besluttet på sidste generalforsamling og at det også 
gælder 1Q i 2022, dette for at stabilisere vandværkets økonomi. 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

3. Kassereren fremlægger regnskab 
Kassereren gennemgik tallene i de fremlagte opgørelser. 

o Resultatopgørelse for 2021 
o Balance for aktiver og passiver 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 

a) Indkomne forslag. 
Ingen forslag indkommet. 

5. Budget 
a) Budget for 2023 

Kassereren gennemgik det fremlagte budget 

Budget blev enstemmigt godkendt 

b) Investeringsplan  
Formanden redegjorde for formålet med en investeringsplan og investeringernes 
størrelse de næste 5 år. Investeringsplanen blev fremlagt og kan ses på hjemmesiden 
Investeringsplanen blev herefter godkendt. 

 
c) Takstblad 2023 

Takstbladet som var fremlagt, viste en stigning på den faste grundafgift og på 
tilslutningsafgiften. 
Takstbladet blev enstemmigt godkendt. 
 

6. Valg af bestyrelse 
a) Svend Aage Mikkelsen, Alfedalen 9 blev valgt for 2 år 
b) Albert Mikkelsen, Ekkodalen 2 blev valgt for 2 år 

c) Jerk Sønnichsen, Nissedalen 9 blev valgt for 1 år 
 

7. Valg af revisor 
a) Hardy Hemmingsen blev genvalgt. 
 

8. Valg af suppleant (vælges for 1 år) 
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a) Peter Hooge (Suppleant (bestyrelsen) 
b) Carina Elisabeth Rasmussen (Supplant (revisor)) 

 
9. Eventuelt. 

 

 

Det blev diskuteret hvad der ville ske, hvis ingen stillede op til bestyrelsen. Eksempel fra Eskebjerg 

Vandværk som ikke kunne danne en bestyrelse og derfor måtte aflevere nøglerne til Kalundborg Kommune.  

Forbrugerne her kan imødese en ekstra opkrævning 2-3000 kr. til renovation af ledningsnettet, således at 

det kommer på niveau med Kalundborg Forsyning net. 

Der bliver udskiftet 150 vandmålere i august. Og der vil forinden blive omdelt information til de berørte. 

Det er et krav at målerbrønden er tilgængelig (ikke tilgroet) ligger tæt på vejskel, at begge haner i 

målerbrønden funktionerer, at dækslet ikke er af metal. 

I forbindelse med nedgravning af en ny ledning langs dele af Klintevejen, nedlægges den gamle som man 

ikke kan komme til at reparere på, grundet den løber inde på tilgroede grunde, der er to forbrugere der får 

vand herfra og de skal på sigt tilsluttes den nye ledning. 
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