
KALDRED FERIEBY VANDVÆRK. 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 19-5-2019: 

VALG AF DIRIGENT: 

Til generalforsamlingen var mødt  55 personer – heraf 31 stemmeberettigede.  Formanden bød velkommen 

-og foreslog Gert Larsen som dirigent, hvilket tiltrådtes. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen, som 

godkendtes.  Formanden godkendtes som referent – og der var ingen indvendinger imod, at generalfor-

samlingen  lydoptages.  Som stemmetællere valgtes Svend-Erik Christensen og Per Nielsen. 

BESTYRELSENS BERETNING: 

Formanden aflagde Bestyrelsens  Beretning for 2019. Den godkendtes – og lægges også ind på hjemme-

siden. 

Fra salen blev der spurgt ind til brandstanderne i området – og formanden kunne oplyse, at de ikke anven-

des af brandvæsenet og heller ikke kommer til det, idet trykket er for lavt – og i stedet anvendes det vand 

som medbringes.  Det oplystes, at brandhanerne senest i 2012 blev gennemskyllet.  Beredskabet og kom-

munen har tilkendegivet under forhandlinger med Kalundborg Vandråd, at man ikke agter at fjerne 

standerne.  Vandrådet er formentlig den forhandlingsberettigede i sagen.Udgiften til at fjerne brandstand-

erne ligger p.t. hos vandværkerne, som et par steder har betalt for sløjfning af brandhaner.   Der blev end-

videre  gjort opmærksom på en brand-brønd som ligger på det grønne område bag Birkestien -  den er ikke 

forsvarligt lukket.  Brandvæsenet kan formentlig koble sig på den.  Formanden lovede at se på den.  Det 

blev  oplyst, at der oprindeligt havde været aflåseligt betondæksel  til brønden. Der var spørgsmål vedr. 

stophanerne – som der tidligere er udarbejdet kort over.   Formanden oplyste, at der løbende er fulgt op på 

dette og at der er udarbejdet kort med angivelse af stophaner, brandstandere,    målerbrønde samt stik- og 

hovedledninger.      De bliver lagt ind på hjemmesiden, når en ny er udarbejdet.  Fra salen blev der spurgt 

ind til hovedledningerne af jern – ved vi hvor meget der stadig ligger.  Formanden oplyste, at der i 

forbindelse med vandbrud de sidste 3 år ikke er set jernrør – så de formodes stort set udskiftet. Støder man 

på tærede rør, vil man  naturligvis udskifte hele længden .     

Regnskab og budget:  

Kassereren oplyste, at regnskabet viste et formindsket overskud.  Regnskab og budget 2020 godkendt. 

Indkomne forslag:     Ingen. 

Valg til bestyrelsen:   Peder Jessen og Georg Hansen modtog genvalg. 

Valg af 2 suppleanter:    Helge Petersen, Rønvej 5 – og Raymond Stegger, Hellevej 2 – blev valgt. 

Valg af revisor + suppleant:     Tove Rosenørn genvalgt – Helle  Reinholdt, Karensmindevej 35 – valgt. 

Eventuelt:        

Varsling og indkaldelse: 

Formanden oplyste, at vi har Microwa til at varsle for os – fx ved lækager-påbud o.l.  Ud af 734 forbrugere 

har 298 tilmeldt mobiltelefon  og  286 e-mailadresse.   Det er begrænset, hvad man kan udsende via Beta-



lingsservice, men fx kan man varsle indkaldelse til generalforsamling vedlagt info om tid og sted samt en 

dagsorden – og oplyse, hvor man på hjemmesiden kan finde nærmere, fx regnskabet.  Sådan sparer man 

mange  brevforsendelser.  Vores vedtægter modsiger ikke denne metode.  Microwa har det sidste par år i 

f.b. med indkaldelsen indlagt en seddel, hvoraf det fremgå, hvorledes man tilmelder sig.   Der er en del at 

spare – således koster en meddelelse fra Microwa   ved 1 udringning til alle koste ca. 3900 kr – og til sam-

menligning koster 734 udsendte sms -beskeder 293,60 kr.   Vi er tilmeldt Microwas modul opslag, som 

koster os 600-kr om året.   Formanden oplyste, at han indenfor det sidste års tid har forsøgt at informere 

via Kaldred Ferieby Facebook, som tæller ca. 1200 medlemmer.  I marst i år rundkastedes om en læk på 

Karensmindevej – som vi satsede på at ordne samme dag.  Gravemesteren kunne først den flg. dag – og 

derfor oplyste vi, at der var beboere i området, som kunne blive generet af reparationsarbejdet.   Det viste 

sig efterfølgende, at  VVS  – p.g. af defekter stophaner -ikke  var i stand til  at afspærre det  nævnte område 

– og endte med at lukke af ude på vandværket for samtlige forbrugere.  Vi havde ydermere informeret via 

Regionalradioen, som bragte vores meddelelse 50 minutter efter, at der var lukket for vandet – uagtet den 

var afleveret en time før. Det gav naturligvis anledning til en del ”kloge” kommentarer på Facebook den 

følgende dag!  -   Der blev udtrykt ønske om at meddele forbrugerne, når der atter var vand i hanerne . Fra 

salen blev foreslået, at vi i forbindelse med en ny hjemmeside opretter en database, hvor forbrugerne kan 

gå ind og opdatere sig med de nødvendige informationer, og som vi selv kan betjene. Vores 

analyseresultater   efterlystes på hjemmesiden – de blev lovet lagt ind så snart en ny hjemmeside er 

oprettet. 

Generalforsamlingen afsluttet kl.  1245. 

------ 

 

………………………………………………                                                                                      ………………………………… 

Gert Larsen, dirigent                                                                   Peder Jessen, formand

                                                                            

  


