
 

 

Referat af Eskebjerg-Enghave Vandværks generalforsamling søndag den 29. maj 2022.  

 

Referat: 

På generalforsamlingen deltog samlet 25 personer samt revisor og driftsbestyrer. 

 

1. Valg af dirigent:  

Martin Østergaard blev af bestyrelsen forslået og valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne og at der 
ikke er nogle indkomne forslag. 

Valg af referent: Ulrik Lundgaard blev af bestyrelsen forslået og valgt. 

 

2. Beretning om det forløbne år 

Formanden oplyste at sidst vi var samlet til generalforsamling var for et halvt år siden til en 
ekstraordinær generalforsamling.  

Formanden fortalte at bestyrelsen består af helt nye folk, som ikke tidligere har arbejdet indenfor 
vandværksfaget.  

Der er et bestyrelsesmedlem som er stoppet i løbet af året af arbejdsmæssige årsager, og Glenn 
Hansson er tiltrådt i bestyrelsen.  

Alle medlemmer af bestyrelsen er blevet uddannet i flere forskellige kurser indenfor drift af 
vandværk.  

Johnny, som har været driftsleder igennem mange år, har valgt at stoppe og give stafetten videre 
til Erik ”Buller” Larsen, som er en erfaren herre indenfor drift af vandværker. 

Bestyrelsen har været rundt og vurdere de forskellige dele af vandværket, alt fra selve anlægget til 
ledninger og boringer. Vores vurdering er, at ledningsnettet ser ud til at være i fornuftig stand og 
der har kun været ét nedbrud i løbet af det sidste halve år. Det vil altid være ting som går i stykker 
og der vil være løbende vedligehold. 

Vandkvaliteten er god og de lovpligtige analyser af vandet kan set på hjemmesiden. 

Der vil blive bygget et nyt skur ud over indgangen til vandværket så vi kan opretholde de 
anbefalede grøn, gul og rød zoner.  



Der bliver også arbejdet med BNBO – de boringsnære beskyttelseszoner omkring vores boringer. 
Vandværkets forpligtigelse er, at vi skal forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere om 
beskyttelseszoner. Eskebjerg-Enghave vandværk har en begrænset udfordring her ift. andre 
vandværker, men der skal ske en yderligere beskyttelse af boringsområderne.  

Bjarne Pedersen er blevet valgt ind i Kalundborg Vandråd.  

Kalundborg forsyning er ude og prøve at finde mere vand til deres voksende industri. Der er derfor 
lavet prøveboringer omkring Eskebjerg. Vi følger det nøje men udgangspunktet er at det ikke må 
gå udover vandmængden i eksisterende vandværker.  

Samlet set er det bestyrelsens vurdering, at vi har et velfungerende og nogenlunde opdateret 
vandværk, hvor økonomien hænger sammen.  

 

Spørgsmål til beretningen: 

Hjemmesiden er blevet mere overskuelig men der mangler måske referater fra tidligere.  

Der blev stillet spørgsmål om tidligeres bestyrelse tilgang til at sælge vandværk byggede på urigtigt 
grundlag. 

Formandens beretning blev taget til efterretning.  

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Regnskabet gennemgås af revisor. 

Efter spørgsmål godkendes regnskabet.  

 

4. Budget for det kommende år fremlægges 

Budgettet for 2022 er godkendt på sidste års generalforsamling. 

Budget 2023 gennemgås af revisor. 

Efter spørgsmål godkendes budgettet. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke nogen indkomne forslag 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

• Bestyrelsesmedlemmer: På valg til er Mette Hunsdahl og Glenn Hansson - Mette 
genvælges. Glenn meddeler, at han alligevel ikke ønsker genvalg. Jan Jensen stiller op og 
bliver valgt. 



• Suppleanter: På valg er Michael Thorbye, der genvælges. Derudover vælges Pia Stranges 
som suppleant.  

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Genvalg af Peter Møller og Henrik Ørnbjerg 

 

8. Eventuelt 

Der var spørgsmål og diskussion vedr. telemast. Den siddende bestyrelse har ikke fået nogen 
henvendelse fra teleudbydere, og der ligger ikke noget fra den tidligere bestyrelse. Af den grund 
har bestyrelsen ikke behandlet spørgsmålet om en evt. mast på vandværkets område. Enkelte 
bestyrelsesmedlemmer giver dog udtryk for, at de altid vil prioritere sikkerheden for rent 
drikkevand højest.  

 

 

 


