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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bjæverskov Vandværks ordinære generalforsamling 14. marts 2018, dirigent Per Nielsen  

Referat af Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.  

Ordinær Generalforsamling  
Afholdt onsdag, den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Bjæverskov Forsamlingshus.  

  

Formand Lasse Buus bød velkommen og konstaterede, at der deltog 56 stemmeberettigede 
medbringende 17 gyldige fuldmagter – i alt 73 stemmesedler udleveret.  

Følgende dagsorden blev godkendt: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.    

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.   

4. Behandling af indkomne forslag.    

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.  

6. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant.  

7. Eventuelt  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Per Nielsen som dirigent – der blev valgt uden modkandidat. 

Dirigenten takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt indkaldt. 

Som stemmetællere valgtes: Peter Kristensen og Jens Størner. 

2. Bestyrelsens beretning  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:  

Bestyrelsens Beretning 

Efter valget blev bestyrelsen samlet onsdag formiddag, hvor Preben viste vandværket 
frem. 

Man enedes ligeledes om et konstituerende bestyrelsesmøde samme eftermiddag. På 
dette konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Lasse Buus, Kasserer Søren Langholm, Næstformand Flemming Brandt, 
sekretær Ragnhild Kofod, Vandspareekspert Benny Petersen. 

Der var enighed om, at man ønskede at den nye bestyrelse skulle være en arbejdende 
bestyrelse, hvorfor en opdeling af formandens honorar blev vedtaget og delt ud på 
bestyrelsesmedlemmerne ud over kassereren, som beholdt sit. 

Der var ligeledes enighed om , at vi ønskede at fordele alarmvagten fra værket på 
bestyrelsen og driftslederen, således at Preben ikke skulle have døgnvagt året rundt. 
Dette medførte, at Preben trak den opsigelse tilbage, som han havde afgivet til den gamle 
bestyrelse i al fald for et år. 
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Vi var enige om, at bestyrelsens møder skulle være mere åbne, hvorfor vi har lagt 
referaterne på hjemmesiden. 

Vi kunne desuden konstatere, at der var en række ting at tage fat på for at lovliggøre 
Bjæverskov Vandværk , som den virksomhed den er. 

Der er en række medarbejdere i vandværket, men ingen havde en ansættelseskontrakt, 
og der var ikke lavet arbejdspladsvurderinger på dem. Dette er gennemført. Der var 
ingen arbejdspladsbrugsanvisninger på mærkningspligtige kemikalier, hvilket er 
fremskaffet. 

Vi kunne se, at vi ikke havde noget takstblad for 2017 og heller ikke for 2016. Vi rettede 
derfor henvendelse til Køge Kommune for om de ikke kunne sende os et. De meddelte, 
at det sidste de havde godkendt var fra 2012, som de så sendte os. Vi fik efter nogen 
rekonstruktion af de mellemliggende år kommunen til at godkende et for 2017. Senere 
har vi i juli fået dette opdateret, således at storforbrugere betaler et højere fast bidrag 
afhængig af forbrug. 

Nøglesystemet levede ikke op til Vandværksforeningens anvisninger, og alle nøgler 
kunne kopieres frit. Vi enedes om at undersøge pris på et elektronisk låsesystem og dette 
er nu installeret. Telefonsvaresystemet var ikke meget bevendt, de fleste som ringere 
nåede aldrig længere end til at stønne i telefonsvareren, hvorfor besluttede at købe et nyt 
system med direkte omstilling, som har virket tilfredsstillende, og samtidig gik vi over 
til IP telefoni, så det blev også et besparelsesprojekt. 

Vores Bankkonto var oprettet, som vi var en forening. Det blev et langvarigt og 
besværligt arbejde, at få dette ændret til en erhvervskonto, som passer til vor 
selskabsform. Vi kunne senere erfare, at vi ligeledes i virksomhedsregisteret stod opført 
som en forening, hvilket nu er rettet til et A.M.B.A, som er vor rette selskabsform. Dette 
skete med hjælp fra Danske Vandværksforening. 

Vi arvede 3 projekter: ombygning af boring 6, maling af vandværket indvendig og 
udskiftning af tag på adm. bygningen, som enten var sat i gang eller bestilt, og som vi 
derfor har gennemført. 

Desuden var der et par større gamle hængende sager: vandbrud på krogen 14, 
skyldspørgsmålet. Vi kunne hurtig konstatere, at der var en diskrepans mellem tegning 
i deklarationen og linjeføringen. Vi fik Mølbak landmåler til at efterprøve dette, og det 
viste sig at der på uheldsstedet lå linjeføringen ca 7 m fra deklarationens tegning. Dette 
er nu rettet til med en ny deklaration og lodsejer var derfor også uden skyld i uheldet. 

Vi var blevet bedt af HOFOR om at skaffe vand til druestrupvej 4, idet man havde lovet 
dette, idet man ønskede eneret til at benytte eksisterende boring til at føde sølvbækken 
med vand. Det var ikke lykkedes, at opnå enighed med nogen lodsejer om en linjeføring. 
Hvilket heller ikke lykkedes for os. Vi har derfor overdraget sagen til Køge Kommune, 
som 17. dec , har besluttet, at de vil gennemføre ekspropriation, hvis der ikke er indgået 
et frivilligt forlig senest den 1-4-2018. Der står sagen nu. 

Ledningsoplysninger:En meget stor del af korrespondance mapperne indehold kopier 
af ledningsoplysninger, hvilket vi ønskede, at få automatiseret. IGS ingeniør kontoret 
foreslog, at vi lavede en aftale med LE34, som har automatisk svar indenfor ½ time. Fra 
januar har vi ligeledes fået installeret en tilføjelse, således at vi har en link til de enkelte 
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forespørgsler i LE34 system. Vi har vandværkskortet liggende på vor PC og på 
bestyrelsesmedlemmers smartphones og på SkovboVVS PC og smartphones. Det er en 
virkelig god hjælp. Det har ligeledes gjort det meget tydeligt, at ikke alle steder er vore 
ledningsoplysninger korrekte. Vi har derfor fået tegnet stikledninger ind på beboelser på 
industrivej ud fra oplysninger af stophaner. Vi har gennemført en delvis opmåling af 
ledningsførelsen på præstegårdsvej. Den viste sig at der var overensstemmelse med 
deklarationen, men målerbrøndene lå ikke korrekt, hvilket er rettet. Der er andre steder, 
som skal måles op og rettes i 2018. 

Målerskift: Vi blev gjort opmærksom på, at der var 25-30 boliger, som ikke havde fået 
skiftet vandmålere, når de øvrige boliger i et område havde fået det. Dette lå i 5 ringbind, 
som vi så manuelt skulle blade igennem. Samtidig havde Microwa, som opkræver vore 
betalinger de samme data elektronisk. Vi har derfor indgået aftale om , at de fremover 
styrer dette for os. Vi har derefter fået lavet et udtræk i excel, således at vi har fået alle 
udskiftet, således at vi kan starte på en frisk med det første check af 6 års gamle målere 
opsat i 2012 i 2018. Der er sat ca 230 op i det år, hvilket betyder at vi skal udtage 31 til 
test, og hvis testkriteriet overholdes, så kan de sidde i yderligere 6 år. Ellers skal alle 
skiftes.  

Hjemmeside: Vor hjemmeside er blevet opdateret, idet vi efter det store hackerangreb 
i sommeren fik besked på fra vor udbyder, at vi ikke længere kunne regne den for sikker. 
Vi har desuden opdateret hjemmesiden de steder, hvor det gav mening. Specielt vil jeg 
fremhæve, at vi under vandkvalitet nu har en link til det statslige GEUS/ Jupiter 
database, hvor alle analyser ligger helt tilbage fra 1984 for vort vandværk. 

Beredskabsplan:  I løbet af maj går det op for os, at beredskabsplanen ikke er opdateret 
siden 2010, og desuden er fyldt med fejl. Vi kan desuden se, at kommune har bedt om 
en opdatering i 2013/14, hvorfor vi spørger, om de har en sådan. Det har de ikke, men 
de ville meget gerne have en ny. Derfor bliver beredskabsplanen opdateret, og vi aftalte, 
at vi fremover skal sende en opdateret kopi en gang om året til kommunen. Dette 
medfører også, at vi kunne se, at en væsentlig svaghed var, at vi ikke hurtigt kan 
informere, hvis et væsentligt problem skulle opstå, således at forbrugerne kan advares 
om ikke at bruge/ koge vandet. Derfor indgik vi et samarbejde med blue ideas, som har 
et system, således, at de kan sende SMS til forbrugerne på registrerede mobilnumre i 
vort forsyningsområde.  Dette system har vi ikke haft brug for til advarsler om 
vandkvalitet, men vi har prøvet det af i forbindelse med udsendelse af 
måleraflæsningskort og udskiftning af vandmålere, og det har vist sig at være effektivt. 

Ledelsessystem: Ligeledes i juni får vi kendskab til at alle vandværker med en 
produktion over 17.000 m3 skal have et lovmæssigt ledelsessystem omfattende kvalitet, 
miljø og vedligeholdelse, som faktisk er omfattende. Dette skulle være implementeret 
senest i 2014. Da vi på det tidspunkt er ved at løbe tør for ressourcer enes vi om at 
ansætte suppleanten til at være tovholder for at få det implementeret med en målsætning 
på et år. Efter nogle måneder, hvor vi starter på en papirløsning vælger vi at skifte over 
til en elektronisk model og dette arbejde skrider frem og vi forventer at have et fuldt 
implementeret system i løbet af først ½ år 2018. Men et sådan system skal være levende, 
og derfor slutter arbejdet aldrig. 

Skift VVS firma: Vi får en henvendelse fra Tennisforeningen, som ikke har haft en 
ordentlig vandforsyning til at sprinkle banerne nogensinde. Vi kan se, at en del af 
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vandledningen kun er 32 mm, hvorfor forklaringen sikkert ligger der, hvilket IGS 
bekræfter, idet tryktabet i en sådan ledning er betydelig. Det besluttes derfor at udskifte 
den til en 50 mm, som iGS regner igennem og vi får en anslået pris på arbejdet. Vi beder 
derfor vores normale VVS firma om at udføre dette, men meddeler samtidig at vi har en 
beregnet pris, som vi vil holde dem op på. Det gode udkomme var, at tennisforeningen 
blev tilfredse og faktisk meget glade, men dårlige var at prisen blev væsentlig 
overskredet. Vi meddelte derfor vort VVS firma, at vi fremover ønskede tilbud på alle 
arbejder, som ikke var akutte. Vi anmodede derfor dem og SkovboVVS om tilbud på 2 
opgaver, som skulle gennemføres. I begge tilfælde var SkovboVVS meget billigere, 
samtidig med at vi kunne se, at deres pris var reel, idet deres timeforbrug var langt under 
vort gamle firma. Det skyldes blandt andet, at deres medarbejdere både kan grave og 
udføre VVS arbejde. Derfor besluttes, at skifte til SkovboVVS for alle opgaver med 
øjeblikkelig virkning fra udgangen af juli. Dette nye samarbejde har fungeret 
gnidningsløst. Det hurtige skift skyldtes også, at specielt den ene part i det tidligere sæt 
op meddelte, at de ikke længere ville garantere, at de ville stille op til akutte opgaver. 

Vi har i årets løb haft 3 brud: XL grunden på ringstedvej- egen tæringsskade, 2 skader 
i forbindelse med kloakarbejde  på læskovvej og i lidemark.   

KLAR forsyning besluttede på grund af risiko for brud, at de ville udskifte 
vandledningen i skærsommervej, idet de skulle presse 2 stk 20 cm kloakrør ned igennem 
smalle vej. Det var vi indforstået med. KLAR betale for ledning og opgravning og vi 
betalte for tilslutning i begge ender. 

Uddannelse: Vi har haft Flemming på driftsleder og hygiejnekursus, således at han nu 
har den krævede uddannelse til at kunne fungere som driftsleder. Jeg har været på kursus 
i vandanalyser på afbud og i det manuelle ledelsessystem, Søren har været på kursus i 
datasikkerhed, og Jens, Søren, Benny, Flemming og jeg har været på besøg i Grundfos 
og Silhorco. Alle kurser arrangeret af Dansk Vandværksforening. 

Samarbejdet Køge Vandsamarbejde og Skovbo Vandsamarbejde kører på et meget 
svagt blus. Vi har dog gennemført en omfattende undersøgelse v/ Per over mulige 
brønde, som kan identificeres og om ejeren ønskede disse slettet. Vi modtog fra Skovbo 
Vandsamarbejde en oversigt med mere end 100 potentielle brønde. Der var i alt 8 og af 
disse ville ejeren gerne have slettet 4. 

Vandanalyser: vi har gennemført de planlagte og desuden bakteriologiske ved 
gennemopstart af boring 6 og 1. Vi må desuden konstatere, at i 2016 viste 3 af 
råvandsboringerne (1, 2,5) nu indhold af BAM (pesticid nedbrydningsprodukt fra 
dichlorbenil og chlorthiamid, forbudt i 1997)mod tidligere kun boring 5. 
Koncentrationerne er lave men eksisterende. Vi har derfor besluttet, at ændre i vort 
råvandspumpemønster, således at boring 6 kører konstant og dermed fortynder 
forureningen, således at den ikke længere skal være målbar i vor renvand. Chlorazin har 
haft en høj mediebevågenhed, vi har checket alle 4 boringer og renvand og alle er fri for 
denne pesticid rest. Vi har sammen med Køge Kommune fået udarbejdet en analyseplan 
efter de nye retningslinjer som kom med udgangen af oktober, og vi har spurgt 2 firmaer 
om pris på dette program. 

Sandfiltre:Vi har i flere år fået påtale fra Køge Kommunes tilsyn om, at vores sandfiltre 
ikke er lukkede.  Vi  har derfor fået tilbud på dette arbejde, som vil koste mellem 100 
og 200 TKr. Vi har drøftet dette og der er et flertal af bestyrelsen, som vurderer, at dette 
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vil være spild af penge, idet alle nye vandværker går i retning af lukkede filtre. Den 
løsning vil vi satse på, hvilket betyder, at vi bliver nødt til at udvide bygningen, idet 
sådan et filter vejer ca 20 tons. Det vil i alt koste ca 1, 5-2 mill kr. Men så vil vi også 
hav en bygning, som kan rumme et ionbytningsafkalkningsanlæg, hvis vi senere 
beslutter dette. 

Vedr afkalkning er det vores opfattelse, at vi ikke skal gøre noget før de nuværende 
forsøg bl.a. i St. Heddinge er afsluttet om 3 år. Den samme beslutning har man truffet i 
forbindelse med KLAR forsynings nye anlæg i Køge. 

Vedr solcelleanlæg har vi undersøgt vandværkets behov, og kan konstatere, at vi ikke 
skal have et anlæg som er større end et 6 KWH, som svarer til forbruget på en god 
solskinsdag. Vi vil samtidig forene adm og værkets strømforsyning, idet vi så har strøm 
til vort datastyringssystem ved strømafbrydelse, samt at vi sparer det faste bidrag på en 
EL-måler. Vi er klar til at realisere dette i 2018  

Vedligeholdelse:  Omkostningerne er præget af 3 store udgifter: en regning på over 
200.000 kr til Danwatec for arbejde udført i 2016, nedtagning af tag og bortskaffelse af 
asbest 35.000 og maling af vandværket indvendig ca 60.000 kr. Af reel vedligeholdelse 
har vi haft en stor udgift på renovering af pumperøret til boring 1, som ved eftersyn viste 
sig ikke at holde tryk. Da man ikke bare kunne pakke samlingerne om, så måtte man 
påsætte nye koblinger og fjerne de gamle. Dette løb i alt op i 47.000 kr. Ellers er store 
dele af værkets og boringernes pumper nu + 10 år, hvorfor vi er i en noget mere usikker 
periode vedr vedligeholdelse. Det skulle dog ikke umiddelbart påvirke 
driftssikkerheden, idet vi har flere muligheder, hvis en enkelt eller 2 skulle falde ud. 

Udpumpet vand: Vi har udpumpet 155505 m3 og der er afregnet for 149641 m3 (sidste 
år 153287). Der har været tab i forbindelse med de 3 nævnte brud og en ildebrand i 
Lidemark, men langt fra så meget som denne forskel. Den væsentlige forskel ligger i, at 
vi i år har haft en måleraflæsning, som har ligget tidligere end de øvrige år. Vi havde 
væsentlig færre, som blev rykket og endnu færre som vi måtte aflæse. Bl. a blev næsten 
alle de offentlige aflæst til tiden. Vi mener, at det skyldes vor SMS service. Aflæsning 
af specielt målere i målerbrønde er et stort problem, idet målerglasset er dækket af dug. 
Vi har leveret service til alle som har bedt om hjælp. Desuden står flere brønde helt 
under vand. 

Vi har desuden efter samtale med andre vandværket fået forståelsen for, at når vi går i 
gang med elektronisk aflæsning, hvad vi ønsker i løbet af 2018 for de ca 200 målere, 
som kan dette, at hvis måleren er dækket med vand kan den ikke aflæses elektronisk. 
Derfor har bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde i januar besluttet, at vi ikke 
længere betaler for etablering af målerbrønde, hvor der er en vandmåler i huset 
eller ved nyetablering. 

Da dette er bestyrelsens beretning vil jeg ikke takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
men de har gjort et stort og fint arbejde. Specielt vil jeg sige tak til Ragnhild, som ikke 
ønsker at fortsætte for det store arbejde hun har lagt i at få hjemmesiden opdateret. 

Men bestyrelsen vil meget gerne sige tak til de ansatte, som også i år har arbejdet 
målrettet for vandværket. 

12-3-2018 LB 
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Tommy spurgte til forurening,  

Jørgen Steenstrup havde opfattet en del af beretningen som kritikpunkter af den tidligere bestyrelse, 
men det meste var igangværende projekter og skulle løses i samarbejde med andre vandværker.  

Jørgen Jørgensen og John Thorsen, begge ansat hos Hofor, anbefalede at vi bevarer åbne filtre.  

Stig Sørensen savnede at der i beretningen var informeret om hans dokumenter vedr. valget på sidste 
års generalforsamling. Referenten udbad sig hans indsigelse skriftligt, hvilket Stig Sørensen 
indvilgede i, og vil blive indscannet/gengivet her når den fremkommer: 

Følgende er modtaget fra Stig Sørensen den18. marts 2018 – kopieret og indsat her: 

” Hermed som ønsket, det jeg husker jeg sagde til Generalforsamling: 
 
Jeg har to kommentarer til Formandens beretning: 
 
For det første mangler jeg i beretningen en orientering til Generalforsamlingen 
omkring det dokument, som bestyrelsen modtog om forkerte dispositioner, foretaget af 
Dirigenten på sidste års Generalforsamling. Disse forkerte dispositioner medførte, at 
der imod regler, procedurer og vedtægter blev valgt 3 bestyrelsesmedlemmer ulovligt. 
Som en  konsekvens af dette ulovlige valg, har vi i følge vedtægterne, haft en ulovlig 
bestyrelse i et år. 
 
For det andet hørte jeg formanden udtrykkei formandsberetningen, at bestyrelsen 
havde besluttet at dele formandens honorar ud over flere bestyrelsesmedlemmer. Jeg 
bemærkede, at jeg fandt det meget underligt, at bestyrelsen havde gjort det, når det 
stred imod en generalforsamlingsafstemning i februar 2017. Her havde 
Generalforsamlingen nemlig nedstemt et sådant forslag. 

Jeg har som ønsket vedhængt det dokument, som jeg fremsendte til bestyrelsen i marts 
2017. Ligesom jeg oså synes, at bestyreslens svar til mig i maj 2017 bør vedlægges. 
Den øvrige kommunikation finder jeg ikke nødvendig.” 

(Som referent – undertegnede – skal jeg bemærke, at Stig’s kommentarer er i 
overensstemmelse med hvad jeg erindre, og mine notater. Dokumentet og 
Vandværkets svar, der henvises til, er ikke en del af referatet, men er gengivet på 
efterfølgende sider.) 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:  

Regnskabet var udleveret til alle i salen.  

Kassereren gennemgik regnskabet omhyggeligt og der var stor tilfredshed med kassererens regnskab.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

4. Behandling af indkomne forslag:  

Der var indkommet to forslag fra Stig Sørensen: 
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Forslag nr. 1: 
Der stilles hermed forslag til behandling og afstemning om, at pålægge bestyrelsen, at udarbejde et 
budget til Generalforsamlingsbeslutning, der hvert år er i balance. Hermed menes, at der ikke kan 
budgetteres med et underskud år efter år. 

Forslag nr. 2: 
Der stilles hermed forslag til behandling og afstemning om, at analysere og vurdere honorarerne til 
bestyrelsens medlemmer. Jeg har aldrig før oplevet, at et vandværk udbetaler honorarer i den 
størrelsesorden til bestyrelsen. Sammenlignelige vandværker udbetaler ikke honorarer til bestyrelsen. 
Nogle giver omkostningsrefusion i omegnen af 5.000 kr. til formand og kasserer, men aldrig 
løn/honorar. Med et så stort underskud, som Vandværket har haft igennem mange år hører dette ikke 
2018 til. 

Forslag nr. 1. Lasse Buus udtalte, at det er en ulovlig afstemning, da vi ikke kan få godkendt vores 
takstblad hvis vi budgettere med overskud, og på denne baggrund trak Stig Sørensen forslaget. 

Forslag nr. 2. Forslaget kom til afstemning: 36 stemte nej til forslaget – 35 stemte ja til forslaget – 1 
stemte blankt og 1 stemmeseddel var ugyldig. Forslaget var således nedstemt. 

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:  

På valg var Flemming Brandt og Søren Langholm, der begge opstiller til genvalg. Herudover er 
Ragnhild Kofod på valg, men ønsker ikke at genopstille. 

Bestyrelsen foreslog og anbefalede Flemming Brandt og Søren Langholm til genvalg, og herudover 
Jens Jørgen Hansen som der har været suppleant. 

Jørgen Steenstrup foreslog og anbefalede Per Birk Jensen. 

Afstemningen faldt således ud: 

     Flemming Brandt 59 stemmer 

     Søren Langholm 52 stemmer 

     Jens Jørgen Hansen 51 stemmer 

     Per Birk Jensen 41 stemmer 

Dirigenten konkluderede herefter, at Flemming Brandt, Søren Langholm og Jens Jørgen Hansen var 
valgt som bestyrelsesmedlemmer og Per Birk Jensen som suppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:  

Som revisor blev genvalgt Jørgen Hansen og Aase Olsen som revisorsuppleant.  

7. Eventuelt:  

Næstformand Flemming Brandt havde gennemgået forslag på generalforsamlingen i 2017, og kunne 
meddele, at Stig Sørensen’s indlæg om fordeling af bestyrelseshonorar ikke var i overensstemmelse 
med sandheden. 

Formand Lasse Buus meddelte, at afholdelse af generalforsamlinger fremover vil søges fordelt på 
egnede lokaler i vores forsyningsområde, og at annoncering fremover vil ske i en lokalavis, der 
dækker hele vort forsyningsområde – formentlig Køge Onsdag. 
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 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:24.  

 (Sign.)  

Dirigent Per Nielsen og referent Ragnhild Kofod 
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Bjæverskov Vandværk 

Nyvej 22 

4632 Bjæverskov 

Att. Bestyrelsen 
 Stig Sørensen 
 Vindegårdsvej 4 
 4632 Bjæverskov. 

 egeskovc@post12.tele.dk 

 Mobil.:  28 34 56 46. Mobil.:  28 34 56 46. 

Vindegårdsvej 4 den 3. marts 2017.      
Emne:Klage over dirigenten ved Generalforsamlingen den 27.februar 2017. 
 

Jeg vil hermed bede bestyrelsen om at indkalde til en Ekstraordinær 
Generalforsamling, med eneste punkt på dagsordenen er valg af 3 
bestyrelses medlemmer. 

 

Anmodningen sker på baggrund af følgende hændelse på 
Generalforsamlingen den 27. februar: 

Efter valget at 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor valghandlingen er overstået 
og de to medlemmer – et genvalg og et nyvalg – er valgt og dirigenten er på 
vej til næste punkt på dagsordenen, meddeler den siddende formand og 
næstformand og et bestyrelsesmedlem mere, at de trækker sig med 
omgående virkning. Så genåbner dirigenten punktet, hvilket han ikke har ret 
til. Derfor er det nyvalgte medlem og det tilbageværende medlem fra den 
gamle bestyrelse, de eneste der er valgt til bestyrelsen. Med 2 medlemmer 
i en bestyrelse på normalt 5 er der pt. ikke en bestyrelse, der kan tage 
nogen lovlige beslutninger ifølge foreningens vedtægter § 10 afsnit 4. 
Dirigenten åbnede valghandlingen igen, hvilket han ikke har lov til. Det blev 
dirigenten gjort opmærksom på mindst to gange af undertegnede. Han blev 
også gjort opmærksom på af undertegnede, at han skulle følge vedtægterne 
og kun vælge 2 nye medlemmer i år. Til det svarede dirigenten flere gange, 
”at det stod der ikke noget om i vedtægterne” og at det var ham der så 
vurderede, hvad der så skulle ske. 
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Jeg skal hermed gøre bestyrelsen opmærksom på, at der i vedtægternes § 
10 første afsnit tydeligt står, at der på den Ordinære Generalforsamling 
vælges 2 hhv. 3 medlemmer pr. år. I år var det 2 medlemmer, der skulle 
vælges. Dvs., at dirigenten har ført hele generalforsamlingen bag lyset og 
talt usandt omkring de vedtægter, som han, som dirigent er forpligtiget til 
at følge. De sidst tre valgte medlemmer er derfor valgt på et ulovligt 
grundlag, ifølge vedtægterne. 

 

Jeg skal derfor bede de to eneste valgte medlemmer af bestyrelsen om at 
indkalde til en Ekstra ordinær Generalforsamling, så vi kan få valgt en lovlig 
bestyrelse til Bjæverskov Vandværk. 

 

Derudover må jeg med skam meddele bestyrelsen, at det var en meget 
negativ oplevelse at deltage i denne Ordinære Generalforsamling, der jo 
endte helt kaotisk. Det var jo ikke nogen Generalforsamling, men nærmere 
et bittert personopgør, der fandt sted. På det grundlag mener jeg, at alle 
andelshaverne bør orienteres om denne Generalforsamling og 
konsekvenserne af at 3/5 dele af bestyrelse ikke er lovligt valgt og at både 
Formand og Næstformand har forladt bestyrelsen i utide. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Stig Sørensen.  
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Hej Stig 

Bestyrelsen for Bjæverskov Vandværk har onsdag den 3-5-2017 på det første ordinære 
møde behandlet din klage. Søren Langholm var på ferie og Flemming Brandt er i denne 
sag inhabil , da han var dirigent ved den afholdte generalforsamling. 

Vi beklager, at du ikke ønsker at mødes med os. 

Vi deler ikke din opfattelse af afviklingen af den ordinære generalforsamling. Vi lægger 
i den sammenhæng vægt på følgende: 

- Indkaldelsen til generalforsamlingen er meget åben og beskriver ikke hvor mange som skal 
vælges til bestyrelsen  

 

- Den siddende bestyrelse med undtagelse af Søren Langholm vælger at gå af egen fri vilje. 
Den falder altså ikke på grund af et mistillidsvotum 

 

- Generalforsamlingen beslutter ved en skriftlig afstemning med klart flertal 44 for 20 imod, at 
generalforsamlingen fortsætter med valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer 

 

- Det kunne være katastrofalt for Bjæverskov Vandværk, hvis man ikke fik valgt en bestyrelse. 

 

- Bestyrelsen er således valgt på en lovlig afholdt generalforsamling og vi kan ikke se, at vi 
kan se ikke bort fra en lovlig valgt dirigents beslutninger og afvikling af generalforsamlin-
gen.  

 

-  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Bjæverskov Vandværk 

 

 


