
Referat generalforsamling Terslev Vandværk d.28.3.2006 

 
Til dirigent blev valgt Peter Møller, der hurtigt opsummerede at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og de ca. 23 tilstedeværende alle var bruger hos Terslev Vandværk. 
 
2) Formand Carsten Suhr stod for beretningen. 
Han redegjorde bl.a. for bestyrelsens mål, at holde vandspil på under 10 %. Dette er et realistisk mål 
efter iværksættelsen af den etapevis udskiftning af vandledning i Terslev. 
Formanden præsenterede bestyrelsen og redegjorde for diverse samarbejdsparter, som er 
nødvendige i forbindelsen med driften af vandværket. 
 
På hjemmesiden www.terslev.dk kan man f.eks. følge med i målingerne af den gode vandkvalitet vi 
har her i Terslev. 
 
Arbejdet med at vedligeholde vandværket og grunden omkring går godt, så nu ser vandværket pænt 
ud sammen med nyudstykningerne i Nysøvænget. 
 
Formanden kom med et par opråb! 
- En meget stor del af bestyrelsens arbejde går med restancer, her under også alle dem der ikke lige 
får taget sig sammen til at aflæse måleren til tiden. Disse unødige forsinkelser giver et stort ekstra 
administrativt arbejde til bestyrelsen.  
- Ønske om flere aktive i bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at have godt vand, hvilket vi har, men 
det kræver lidt arbejde og nogen, der er interesseret i at hjælpe med dette arbejde. Alternativ kan 
være at drift og regnskab overtages f.eks. af Haslev eller andet vandværk 
Et alternativ kunne måske være et ”vandråd”. Dvs. et samarbejde mellem vandværkerne i den Ny 
storkommune. 
 
Det er administrativt besværligt og tidskrævende at sende rykkerne og bestyrelsen vil da meget 
hellere kunne bruge tiden på de kommende spændende opgaver så som … 

- udarbejdelsen af nye tydeligere og bedre takstblad 
- reducerer opkrævningerne til 2 - 1 gang årligt 
- forventningen om ca. 75 nye brugere, hvor af de første 50 formentlig bliver tilsluttet 

vandværket i år 
 
Målinger af vandforbruget viser en flot harmoni mellem mængden af det udpumpet vand og 
mængden af det forbrugt vand. Dvs. vandspildet er stort set væk. 
 
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger eller spørgsmål. 
 
3) Årsregnskab. 
Overskuddet er større end forventet. Dette skyldes at renoveringen af vandværket endnu ikke er 
færdig. 
 
 Der har ikke været brud på vandledningen i 2005 og der med ingen udgifter til reparation. 
 
Det ekstraordinære bidrag på kr. 200,00 refunderes ved regnskabets afslutning. 
 
Der er afsat kr. 65,000 til udskiftning af måler. Målerne udskifter ca. hver 8. år. 



 
Regnskabet blev godkendt uden kommentar og spørgsmål 
  
4) Budget 2006 
Der forventes et mindre underskud, grundet i vedligeholdelser som var budgetteret men ikke nåede 
at blive iværksat i 2005. 
 
Vandprisen er fortsat kr. 7,00 pr. m3. + kr. 1000,00 i fast afgift. 
 
Budgettet blev godkendt uden kommentar eller spørgsmål 
 
5) Valt til bestyrelsen. 
Svend Aage Knudsen blev valgt til ny revisor.  Neisig Møller modtog ikke genvalg. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg blev alle genvalgt. 
  
 
 
 


