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1. valg af dirigent 
Det foreslås at vælge Thomas Baun, hvilket vedtages. 

Generalforsamlingen er er annonceret i UgeNyt den 9. marts 2022. Indkaldelsen er sket efter 

retningslinjerne. 

2. Fremlæggelse af årsberetning 
Alle vandværker skal indgå aftaler med lodsejere om beskyttelsesområder. Disse aftaler skal være etableret 

inden udgangen af 2022. Vi har engageret et rådgivningsfirma i 2021 og er i fuld gang med at få lukket 

aftalerne. 

Slagelse Kommune har anmodet os om at undersøge vores boringer og det har vi gjort.  

Undersøgelsen består i prøvepumpning, ydelse, tæthed, stand, aldersbestemmelse og resterende levetid. 

Konklusionen er, at boringerne i Dalmose er i fin stand og giver godt vand.  

I Flakkebjerg derimod, har vi meget gamle boringer, hvilket er en udfordring, som skal håndteres. Det skal 

her understreges, at det vand, der bliver leveret til vores forbrugere, har en fin kvalitet.  

Skulle der opstå problemer med vores boringer i Flakkebjerg, kan vi i nødstilfælde levere vand fra Dalmose 

gennem vores ringforbindelse. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi straks går i gang med at finde et egnet sted til en ny boring.  

Omstændighederne omkring Flakkebjergs boringer og muligheder i forbindelse med at finde en ny boring, 

drøftes mellem de fremmødte. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet følger retningslinjer fra vandværksforeningen. 

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået, med forklaring på afvigelser i forhold til budgettet.  

Regnskabet for 2021 blev godkendt enstemmigt. 



4. Fremlæggelse af budget 
Der skal afleveres budget til Slagelse Kommune hvert år. 

Budgettet for 2022 blev fremlagt for forsamlingen. Der er budgetteret med et underskud på ca. 650.000 

kroner. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer på valg (2 år ad gangen): 

• Ulrik Jakobsen modtager genvalg 

• Mie Solheim modtager genvalg 

• Lasse Pedersen modtager genvalg 

Suppleanter på valg (1 år ad gangen): 

• Kim Birkemose Hansen modtager genvalg 

• Søren Frandsen modtager genvalg 

Revisorer på valg: 

• Martin Buch modtager genvalg 

• Johnny Bruun vælges som ny revisor 

7. Eventuelt 
Der spørges til ejerskab af hovedhane: Hovedhane og vandbrønd ejes af vandværket. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Generalforsamlingen afsluttes med lidt forskellige spørgsmål og løs snak. 

Tak til de fremmødte. 

 


