
Andelsselskabet Eskebjerg- Enghave Vandværk 

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 7. august 2021. kl.10.00 i Eskebjerg forsamlingshus 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Det reviderede regnskab til godkendelse 

4) Budget for det kommende år fremlægges 

5) Behandling af indkomne forslag 

a) Bestyrelsen foreslår, at Kalundborg Forsyning overtager driften af Eskebjerg-Enghave 

vandværk 

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 

Referat: 

På generalforsamlingen deltog i alt 41 personer, heraf 35 stemmeberettigede ved mødets start og 36 

ved afstemningstidspunktet. 

Bestyrelsen var repræsenteret med 7 personer. 

 

1) a Valg af dirigent: Henrik Ørnstrøm blev foreslået og valgt. 

 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt jvnf. vedtægterne, men at 
de af myndighederne fastlagte begrænsninger for forsamlinger har umuliggjort dette. 
Generalforsamlingen er indkaldt med det varsel i tid som gør sig gældende i vedtægterne. Og må i 
lyset af situationen derfor betragtes som lovlig. 
 
Dirigenten indstillede til forsamlingen, at de to indsendte forslag som ifølge vedtægterne var 
indsendt for sent og som af bestyrelsen var omdelt før generalforsamlingen, dog kom med på 
dagsordenen i lyset af situationen med den forskudte generalforsamling. Foreslagsstilleren ville, hvis 
vedkommende var mødt op på det tidspunkt i dagsordenen hvor punkterne skulle præsenteres, få 
rimelig tid til at forlægge dem forsamlingen. Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser. 
 
1) b Valg af referent: Katarina Skriver er foreslået og valgt. 
 
1) c Valg af stemmeudvalg: Britt Funch, Yvonne Andersen, og Lone Falster blev valgt. 
 
 
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
Formanden Gert Larsen bød velkommen og var glad for det store fremmøde og udtrykte håbet om 
en god og saglig generalforsamling.  
Formanden startede med at sige, at den ekstraordinære generalforsamling i dag er aflyst og vil blive 

indkaldt senere, afhængig af resultatet af forslaget om Kalundborg Forsyning’s overtagelse af 

vandværket. 

 



Formanden oplyste at vi er 750 medlemmer. 

Vandregnskab for 2020: 

Vi har oppumpet 44.318 m3 råvand = importeret 39 m3. Vi har målt 44.357m2 hos forbrugerne.  

Vi har haft et vandspild 4.411: 9,94 % i 2020. Vandspildet i 2019 er på 29,38 % og det kostede 
61.6677 kr. Årsagen var nogle brud, der var svære at lokalisere på nogle defekte målere. Spild over 
10 % bliver beskattet med 6,25 kr pr m3.  

Vi har altid haft meget fine analyseresultater på vores vand, men det bliver dyrere i fremtiden, da 
antallet af analyseprøver hele tiden udvides. 
 
(Vi har ret til at indvinde 75.000 m3 om året) 

Vi læser døgnrapporter hver dag og der kan vi se om der er et unormalt forbrug. Vi har kørt rundt en 

gang om måneden og læst målerne af og hvis der er afvigelser fra det normale forbrug, kan vi se det 

på aflæsningen. 

Vi har få sager med manglende betaling for vandet, men vi har effektive midler og det er et lukke og 

genåbningsgebyr som koster kr. 2.200,00. 

Takstbladet for 2021 ligger på hjemmesiden og det er uændret. Statsafgiften er 6,37 kr. pr. m3.  

Vi betaler 13,37 kr. pr.m3. 

Vores målere, som vi fik i 2018, fungerer udmærket. De skal først kontrolleres i 2027. Tidligere skulle 

de til kontrol efter 6 år. Det er nu ændret til 9 år. 

Vores nye pumpehuse, der nu alle er over jorden, fungerer fint og kontrolleres via fibernet og 

telekommunikation. Det betyder, at det firma der har leveret vores styresystem, kan yde 

fjernsupport. 

Det har været et stille år på vandværket. Der har ikke været de store udfordringer. Det er som om 

Covid 19 har lagt en dæmper på aktiviteten. Vi har dog haft en del brud i forbindelse med tærede 

anboringer. 

 Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i 2018 kommunikerer vi nu kun på de 

elektroniske medier. Så indkaldelser til generalforsamling, oplysninger om ledningsbrud mv., sker via 

SMS, mail, og hjemmeside 

Vi mangler stadig oplysninger om telefonnumre og mail-adresser, til trods for, at vi har sendt breve 

ud til dem, vi ikke har oplysninger på. 

Kalundborg Vandråd har beskæftiget sig en del med BNBO (boringsnære beskyttelsesområder). I 

2019 indgik partierne bag pesticidstrategi 2017 – 2021 en tillægsaftale, der blandt andet pålægger 

kommunerne, at gennemgå alle BNBOér inden udgangen af 2022. De skal vurdere, om der er behov 

for yderlige indsatser, der kan reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssige 

aktiviteter. 

Formanden for Kalundborg Vandråd har på det sidste repræsentskabsmøde udarbejdet et forslag. Et 

forslag der gik ud på, at vandrådet skulle etablere et samarbejde med kommunen vedrørende 

emnet, men det blev stemt ned. Kalundborg Forsyning har trukket sig ud af samarbejdet med 

vandrådet, på området om BNBO. 



Der er mange ubekendte i den sag, men et er sikkert, at regningen ender hos os vandforbrugere. 

Kalundborg vandråd arbejder med at samle medlemmernes EL priser, så man kan få en mulighed for 

bedre EL priser.  

Der er arbejdes på en løsning med at lukket gamle boringer/brønde og brandhane. Ubenyttede 

boringer og brønde kan virke som lodrette dræn og en forureningstrussel for grundvandet. 

Vi har noget det bedste vand i verden og vi har pligt til at passe på det. Så hold igen med brugen af 
pesticider. 

 
Formanden overlod herefter bestyrelsens beretning til debat. 

 

Efter nogle uddybende spørgsmål blev beretningen taget til efterretning. 

 
3) Det reviderede regnskab til godkendelse: 

 

Det reviderede regnskab er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside og har kunne læses før 

generalforsamlingen.  

Der blev stillet spørgsmål om hvorfor der havde været en udgift på 14.000 kr til negative 

renter. Der findes forskellige muligheder for at undgå disse renter selvom man har penge 

stående i banken. 

Vandværket har en likvid beholdning på 2.200.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4) Budget for det kommende år fremlægges: 

 

Budgettet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside og har kunne læses før 

generalforsamlingen. 

Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der er budgetteret med mere end 300.000 kr. i 

underskud i både 2021 og 2022. Underskuddet er planlagt for at kunne mindske den likvide 

beholdning, da vi ikke reelt må have så mange penge i kassebeholdning. 

 

5) Behandling af indkomne forslag: 

 

a) Bestyrelsen foreslår at Kalundborg Forsyning overtager driften af Eskebjerg-Enghave 

Vandværk. 

Forslaget begrundes med manglende tilslutning til foreningsarbejde generelt. Desuden ligger 

der i overskuelig fremtid en stor udgift på udskiftning/opgradering af rørføringer af 

vandværkets 31 km rør. Den omkostning vil kunne deles med Kalundborg Forsyning, da 

Eskebjerg-Enghave Vandværk vil indgå i en økonomisk stordrifts fordel. 

 

Der blev stillet spørgsmål om hvordan det rent formelt kommer til at foregå med en 

indslusning i Kalundborg Forsyning.  



Overførslen skal først godkendes af juristerne i Danske Vandværker, før aftalen kan træde i 

kraft og bestyrelsen fortsætter indtil godkendelsen er på plads. Selve driften af vandværket 

vil blive overtaget af Kalundborg Forsyning i september. september 2021 med endelig 

overgang 1. januar 2022. 

 

Det blev kommenteret, at det som bestyrelsen måske oplever som manglende opbakning 

måske skyldes, at medlemmerne er tilfredse med indsatsen og ikke ligegyldighed. 

 

Det blev kommenteret fra salen, at der var forståelse for forslaget og at selvom vi i første 

omgang afviser forslaget, så vil det kun være en stakket frist og vi vil derfor stå i samme 

situation om 1-2 år, da både kommune og miljømyndigheder stiller større og større krav. 

 

Der blev spurgt om, hvordan vi sikrer at Kalundborg Forsyning ikke hæver prisen voldsomt 

for brugerne. Vil satsen blive sat for hvert enkelt vandværk eller vil satsen blive reguleret af 

Kalundborg Forsyning. Svar: Den nuværende sats fastholdes i ca.5 år fra overgang og 

derefter vil satsen blive fastsat af Kalundborg Forsyning.  

 

b) Der er, forud for generalforsamlingen, blevet stillet 2 andre forslag (af samme 

forslagsstiller)  

Forslag 1: 

Stk. A – Vandboringer tilhørende/udlånte til vandværket kan/må ikke overdrages til anden 

side, medmindre lodsejeren og dennes umiddelbare naboer alle indvilliger heri. 

Vandboringerne og de grunde de befinder sig på, må ikke anvendes til andre formål end 

udvinding af vand. D.v.s. at fx opsætning af mobilmaster ikke er lovligt. Ovenstående skal 

tilføjes eksisterende tinglysninger på de pågældende matrikler. 

Stk B – ”Stk A er gældende uanset om vandværket fortsætter i sin nuværende form, indgår 

samarbejde med andre vandværker, eller overdrages helt til fx. Kalundborg Forsyning. 

 

Forslag 2: 

Generalforsamlingen nedsætter et udvalg med maximalt 10 ejere/medlemmer, der skal 

undersøge mulighederne for at fortsætte som selvstændigt vandværk, herunder mulige 

samarbejdsformer. Udvalget kan indkalde ekstern hjælp i forbindelse med undersøgelsen. 

Det er klart at udvalget i enhver sammenhæng skal tilgodese ejernes/medlemmernes 

interesser, herunder forsyningssikkerhed, vandkvalitet og økonomi og i videst mulige 

omfang sørge for at vandværket fortsætter som selvstændigt vandværk. 

 

 

Under punktet blev der i første omgang stemt om bestyrelsens forslag om overgang til 

Kalundborg Forsyning. Resultat:  Der er afgivet 36 gyldige stemmer, 24 for og 12 imod.  

Det betyder, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling om 2 uger, da 

der ikke er fremmødt nok medlemmer til en endelig afgørelse. 

 

Under punktet blev derefter Forslag 1 sendt til afstemning – skal der tilføjes yderligere 

præmisser i aftalen med Kalundborg Forsyning som stillet i forslag 1, stk. A. Resultat:  

Der er afgivet 35 stemmer – 7 blanke, 11 ja og 17 nej. 

 



6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Gert Larsen (genvalg) 

Niels Møller (genvalg) 

Henrik Wibe (genvalg) 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Johnny Valsted Bakhauge (genvalg) 

Rene Morell (genvalg) 

 

Valg af suppleant for 1 år: 

Lasse Skriver (genvalg) 

Glenn Hansson (genvalg) 

 

7) Valg af revisor og revisor suppleant 

Valg af revisor: Finn Petersen (genvalg) 

Valg af suppleant – Erik Ottesen (genvalg) 

 

8) Eventuelt 

 

Der var et stort ønske om at få en repræsentant fra Kalundborg Forsyning til at deltage i den 

næste ekstraordinære generalforsamling. Det vil bestyrelsen forsøge.  

Næste ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt snarest.  

 

Formanden afsluttede med at takke, bestyrelse, dirigent og referent for et godt stykke  

arbejde. 

 

 

 

Dirigent:                                                                                                                             Referent: 

   _________________                                                                                                         ________________     

      Henrik Ørnstrøm                                                                                                                  Katarina Skriver     

 


