
Beretning til generalforsamling 2020 

CORONA 

Denne generalforsamling skulle have været afholdt den 18. marts 2020, og selv om den var slået op i 

Haslev-Faxe posten, blev landet jo som bekendt lukkede ned den 11. marts. Det påvirkede os alle og 

dermed også Terslev-vandværk. Bestyrelsen besluttede derfor at aflyse generalforsamlingen og udskyde 

den til bedre tider. 

Da vi for 3 uger besluttede tidspunktet for en nye generalforsamling, så alt jo fint ud. Og selv om 

smittetallet siden er gået op, er vi trods alt blevet lidt klogere på Corona. Så med afstand, sidde ned, spritte 

af og max 48 personer her i sognegården, overholder vi forsamlingsforbuddet på max 50… Der ud over ved 

vi pr. erfaring at vi nok ikke bliver mere end 20. 

Vi besluttede derfor at gennemføre generalforsamlingen. 

DRIFT 

Den største udfordring for driften af Terslev vandværk har i 2019 (og sommeren 2020) igen været den 

manglende kapacitet i forhold til de spidsbelastninger, der er juleaften og de første dage med varmt vejr, 

hvor have bassiner bliver fyldt op. 

Vi har pt 2 ting vi kan skrue på. Dels kan vi koble hele eller dele af vores forsynings net over på Haslev 

vandværk eller vi kan skrue ned for trykket. Så den 23/12 koblede vi igen syd strengen ind på Haslev 

vandværk og forsynede selv nord strengen. 

De andre dage med udforinger har vi valgt at sætte trykket ned. 

BYGGERI 

Vores byggeprojekt har været lidt udfordret og er desværre ikke kommet helt i gang. Men lidt er der dog 

sket. 

Vi har dels ændret på selve byggeriet, og så arbejder vi nu hen imod 2 vandtanke og etablering af et toilet. 

Vi har pt alle tilladelser i hus og vi har sendt udbuddet ud. Finansieringen er også på plads, i form af en 

kommunal lånegaranti og Kommunekredit og kommunalbestyrelsen har sagt ja. Den eneste lille forhindring 

er generalforsamlingen, mere om dette senere. 

ØKONOMI 

Vores økonomi er stadig solid, med aktiver d. 31 /12 for på 3,429 mill. kr., hvoraf likvide midler på ca. ½ 

mill. kr. 

Dette betyder dog at vi kommer til at skal låne lidt til vores tank projekt, men mere om det senere. 


