
KARREBÆK VANDFORSYNING 

Generalforsamling den 7. april 2019, kl. 13.30 

i konferencesalen på Smålandshavet 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Jørn Jakobsen blev valgt til dirigent, han takkede for valget og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  
Herefter fik formanden ordet. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden Stig Elholm forelagde bestyrelsens beretning, jf. 
nedenstående: 
 
I året der er gået, har Karrebæk Vandforsyning med sine 3396 
forbrugere udpumpet i alt 188.250 m3 vand mod et forbrug i 2017 
på 148.707 m3. Forbruget er fordelt på Karrebæk med ca. 70.211 
m3, Vesterhave med  ca. 47.151 m3 og Reedtzholm værket med 
ca.61.865 m. Vi  har i den meget tørre sommer udpumpet rekord 
meget vand på et døgn, og det var 1100 m3, og i de hårdest 
belastede sommeruger, har vi udpumpet mellem 900 og 1000 m3 i 
døgnet tilsammen på alle tre værker. Hvis vi ikke havde haft 
mulighed for at benytte alle tre værker, så ville vi ikke kunne klare 
efterspørgslen. 
Efter fusionen med Reedtzholm har vi opnået det vi ønskede med en 
sammenlægning, nemlig en forsyningssikkerhed som vi ikke havde 
før, og mulighed for at regulere forsyningerne i de tre områder, i 
takt med at der opstår behov ved stigende aftag. 
Et andet tiltag, for at forbedre de enkelte værker, er flytningen af 
råvandsledningen fra boring 3 på Karrebæk værket til Vesterhave 
værket så der nu vil blive 3 boringer til Vesterhave og 5 boringer til 
Karrebæk, så der ikke skal pumpes så hårdt på de to oprindelige 
boringer. Tiltaget er bestilt men endnu ikke igangsat. 
Vi har haft overgravninger og rørsprængninger. På Reedtzholm har 
der været en del graveaktivitet og i den forbindelse er der blevet 



overgravet 5 vandledninger, og der har kun været et par 
rørsprængninger, så på den måde har det været et godt år! 
I året der gået har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
Kontrollen med vores vandkvalitet varetages af Eurofins på 
Karrebæk og Vesterhave værket og af Vandtjek på Reedtzholm 
værket, og de har efter en godkendt plan taget prøver gennem året. 
Prøverne har ikke påvist nogen fremmede stoffer i vores vand, og 
det er naturligvis meget glade for. 
Antallet af prøver og hvad disse skal analyseres for, er efter 
anbefaling af Danske Vandværker da der har været et stigende antal 
nye pesticider, som er dukket op i løbet af året, som der nu også 
skal analyseres for. Alle resultaterne bliver automatisk sendt til 
kommunen og et landsdækkende ark som holder øje med disse ting. 
Disse nye analysetiltag koster, så vores udgifter til analyser er 
steget betragteligt – men hellere det end ukendte stoffer i vores 
drikkevand. 
Vi har i år haft besøg af tilsynsmyndigheden, som vi har det jævnligt 
med års mellemrum, og i den forbindelse bliver alle 3 værker, 
samtlige 16 boringer, analyser, spild på ledningsnettet, takstblad, 
kursusbeviser, filtre, tårne og rentvandstanke gennemgået og der 
var kun 3 små bemærkninger som godkendelse af takstblad, vand 
på gulvet i boring 2 på Reedtzholm, og et husk at søge om udvidet 
boringstilladelse på Reedtzholm. 
Tilsynsmyndigheden er også blandet ind i godkendelse af vores 
takster, og som noget nyt, er der lavet et stort regneark som skal 
udfyldes med tal for vores drift, afskrivninger, investeringer og 
indtægter. Resultater af alle disse tal ender så ud i de takster, som 
vi skal opkræve efter. Vores takster passer fint med vores priser. 
Sidste år blev det besluttet at montere digitale målere hos alle 
forbrugerne over en årrække, og det er vi så begyndt på startende 
på, Søfronten og Lungshave og nu Fjordhusene og senere på Enø 
Strand. Det er vores plan senere i år at kunne fjernaflæse disse 
områder. Vi vil fortsætte med at montere de nye målere i de 
kommende år. 
Vi er ret glade for vores overvågningsanlæg, men i årets løb har det 
også vist sig, at det er ret sårbart over for lynnedslag og udfald af 
uforklarlige årsager og senest er et gammelt modem faldet ud, som 
var skyld i en masse falske alarmer, som kun skabte en masse 



forvirring. Vi bruger en del tid på at følge op på disse IT- 
opkoblinger så vi hele tiden er på omgangshøjde.   
Vi benytter os i højere og højere grad af, at vi kan sms til langt 
hovedparten af vores forbrugere, når der sker noget med 
vandforsyningen, som afbrydelser eller advisering om planlagt 
lukning ved reparationer - eller indkaldelse til generalforsamling. 
Vedligeholdelsesarbejderne har på ledningsnettet begrænset sig til 
udskiftning eller afbrydelse af ventiler i jorden og på værkerne er 
der blevet skiftet et par ventiler. Yderligere har vi placeret en 
udluftning på Kanalkrydsningen så vi kan gennemskylle ledningen. 
Loftpladerne på Karrebæk værket, som er begyndt at falde ned pga 
af rust på armeringen, vil snarest blive understøttet med et 
underloft, indtil vi finder ud af en permanent løsning evt. udskiftning 
af betonkonstruktionen med et andet tag. Tidligere på året fik vi et 
tilbud på at reparere loftet og det lød på 1,1 mill., og det forkastede 
bestyrelsen med det samme. Efterfølgende har vi fået bud på at 
fjerne hele betontaget, og få lave et nyt tag til ca.400.000  
På alle 3 værker har vi fået sat navneskilte op på gavlene, og vi er 
ganske godt tilfredse med resultatet. 
Ud for vores kontorbygning på Højbovænget 10 har vi fået lagt 
græs- armerings fliser som afløsning for en opkørt grusvej. 
Fremtidige aktiviteter – opsætning af digitale målere i Fjordhusene 
og på Enø Strand i 2019 og på Vesterhave i 2020. 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 
Tak til vor driftsleder for hans gode arbejde for Karrebæk 
Vandforsyning. 
 
Spørgsmål fra Zita Andersen, Ved broen 8: 
Boringerne der ligger på Karrebækvej mod Fjorden, er 
afstandskravene overholdt og hvad sprøjtes der evt. med  
på marken ? 
Stig Elholm, afstandskravene er overholdt, hvad der sprøjtes med 
ved vi ikke, men det vil vi undersøge. 
 
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
Kasserer Peder Læntver gennemgik det reviderede regnskab. 



 
Spørgsmål fra Zita Andersen, Ved Broen 8: 
Synes at der skal gøre indsigelse mod at der betales 
formueplejegebyr, når puljerne giver underskud. 
Peder forklarede at der er aftalt et minimumgebyr uanset udbyttet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 
 

4. Budget for 2019 forelægges til godkendelse 
 
Peder gennemgik budget for 2019, takstblad samt 
investeringsplanen. I investeringsplanen er der afsat beløb til en 
nødforsyning mellem Næstved og Karrebæk Vandforsyning. 
 
Konstatering fra Sten Sørensen, Cypresvænget 215: 
Når vi råder over tilsammen 16 boringer skal der jo noget til før vi 
behøver en nødforsyning. 
 
Gert Bigum, Klintegårdsvej 57: 
Spurgte til formuen / reelt gæld til forbrugerne, hvad siger Næstved 
Kommune til formuen ? 
Vi har ikke fået bemærkninger om formuen. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag 
 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 

På valg er: 
Formand Stig Elholm, som ønsker genvalg 
Stig Elholm blev genvalgt med akklamation 
 
Bestyrelsesmedlem Søren Klausen, som ønsker genvalg 
Søren Klausen blev genvalgt med akklamation 
 
Bestyrelsesmedlem Henrik Pind, som ikke ønsker genvalg 
 



Bestyrelsen foreslår af den nuværende suppleant 
Peder Sass indtræder i bestyrelsen i stedet for Henrik Pind 
Peder Sass blev nyvalgt med akklamation 
 
Til ny suppleant foreslår bestyrelsen Jesper Lund Andersen 
Jesper Lund Andersen blev nyvalgt med akklamation 
 
 

7. Valg af revisor 
 
PlanRevison blev genvalgt 
 
 

8. Eventuelt 

Vagn Klit, Gaysvej 297: 
Når vi udsender sms, ville det være godt med en tilbagemelding, 
når skaden var udbedret. 

Tilbagemelding kommer via vor hjemmeside 

Zita Andersen, Ved Broen 8: 
Når vi får digitale målere så skal vi ikke aflæse mere. 

Det er korrekt så aflæser vi selv målerene. 

Inger Søderdal, Karrebæksti: 
Hvor dybe er boringerne ? 

Ca. 50 meter dybe. Vi bruger vor boringer fornuftigt (alternering) så 
vi holder vandspejlet intakt. 

Jens Nikolajsen, Krageholmsvej: 
Brug hjemmesiden, den er god og altid opdateret. 

Per Lund Jensen, Klintegårsvej 74: 
Kan ikke se mit forbrug på hjemmesiden 

Kasseren kontakter Per Lund Jensen og forklarer om forbruget på 
hjemmesiden. 

 

Referent: Flemming Enggaard 



 

Karrebæksminde den 7. april 2019 

 
 

____________________  ___________________ 

Jørn Jakobsen   Stig Elholm 
Dirigent    Formand 

 

 

 

  

 


