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Referat af  
 

ordinær generalforsamling i Helsinge Vandværk 
tirsdag den 24. april 2018 i ”Høyer´s Lounge”, Helsinge Hallerne.  

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år (2017). 
3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) 

Efter tur afgår: 
Bjarne Jørgensen, modtager ikke genvalg. 
Thomas Reuter Johannsen, modtager genvalg.  
Bestyrelsen foreslår valg af Jarl Baadsmand. 
 
Valg af suppleant (for 2 år) 
Bestyrelsen foreslår valg af Ulrik Møller.  
 

5. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 

6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 

 
 
Ad. pkt. 1: Formand, Thomas Reuter Johannsen, bød velkommen til generalforsamlingen.  Herunder 

en speciel velkomst til de 7 fremmødte stemmeberettigede forbrugere, som ikke er 
medlemmer af bestyrelsen, medarbejdere eller dirigent (i alt  20 tilstedeværende 
stemmeberettigede).   
Thomas takkede varmt Bjarne Jørgensen for hans 35 årige gode og produktive virke i 
Helsinge Vandværks bestyrelse med et udtalt ønske fra bestyrelsen om en god ”pension” 
fremefter.  
Thomas foreslog derefter advokat, Gitte Wichmann Mortensen som dirigent. Hun blev 
derpå enstemmigt valgt uden modkandidater. 

 Gitte konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold  
til Helsinge Vandværks vedtægter. 

 Dirigenten gav derpå taleretten til formand, Thomas Reuter Johannesen for aflæggelse 
af bestyrelsens beretning om vandværkets virksomhed i 2017.  

 
Ad. pkt. 2: Thomas aflagde som formand derpå beretning for de tilstedeværende i overens-

stemmelse med vedlagte og udsendte årsberetning for 2017.  
Aflæggelsen af årsberetningen gav ikke anledning til spørgsmål, hvorefter den blev 
godkendt.  

 
Ad. pkt. 3: Kassereren, Jørgen Skovsende indledte med at oplyse, at der i det udsendte regnskab 

var en mindre fejl i resultatopgørelsens side 6 på 2.662,00 kr., hvorfor skat af årets 
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resultat ændres fra – 12.078,00 til – 14.740,00. Fejlen opstod i forbindelse med en 
forkert skatteberegningsmodel. Fejlen er tilrettet i årets resultat. 
Jørgen gennemgik og uddybede derpå det udsendte regnskab for 2017.   
 
A. Lemvig, beboer på Bregnevej forespurgte til grunden for den verserende og ankede 
skattesag. Dette blev derefter oplyst og forklaret af Jørgen og vandværkets revisor, 
Per Frost. Det blev herunder præciseret, at uanset sagens udfald, vil det ikke have 
negativ økonomisk påvirkning for den enkelte forbruger, idet det er taget højde for det i 
de aflagte regnskaber.  
 
Kasseren gennemgik og kommenterede ”Budget 2018” med bemærkning om, at der i 
budgettet må påregnes en del usikkerhed i forbindelse tilslutningsbidraget fra det 
kommende nybyggeri ”Møllebakken” i Helsinge centrum. Byggeriet skønnes ikke at nå så 
langt i 2018, som beregnet.  
Fremlæggelsen af budget gav ikke anledning til uddybende spørgsmål til kassereren fra 
de tilstedeværende forbrugere.   

  
Ad. pkt. 4: Thomas Reuter Johannsen og Jarl Baadsmand, blev enstemmigt genvalgt for en 2 – årig 

periode. 
  

Ulrik Møller blev enstemmigt valgt som suppleant for en 2 – årig periode.  
Efter at have modtaget valget som suppleant, rejste Ulrik sig på opfordring og fortalte 
de tilstedeværende kort om ”sig og sit”, - dette blev taget vel imod.  

  
Bestyrelsen består herefter af: Thomas Reuter Johannsen, Jarl Baadsmand, Jette 
Schjønnemann, Henrik Pihl og Jørgen Skovsende. 

 
Ad. pkt. 5: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt for regnskabsåret 

2018. 
 
Ad. pkt. 6: Der var ikke modtaget forslag til behandling ved generalforsamlingen.  
 
Ad. pkt. 7: En nylig tilflyttet forbruger til Duemosevej, gav udtryk for sin store glæde ved det 

kraftige vandtryk på stedet, hvilket ikke havde været tilfældet i den forrige bopæl, som 
lå i et andet forsyningsområde.  

  
Forbrugere forespurgte til beskaffenheden/kvaliteten af vandværkets vand fra de 
eksisterende boringer, samt om det eksisterende ledningsnets tilstand, der jo ikke alle 
steder er ”helt nyt mere”. Thomas og Lars redegjorde om de aktuelle forhold, herunder 
hvorfra i undergrundens lag vandværket henter vandet op, samt om udskiftningsplan for 
ledningsnettet, der foreligger.                                                     
 
De fortsatte med at fortælle om de nye fjernaflæsbare vandmålere og disses implemen-
tering. Den fysiske vandmåler blev sendt rundt til forevisning og de net baserede 
muligheder forevist. Det vil bla. blive muligt for den enkelte forbruger, når måleren er 
installeret, via internettet, at følge med i eget forbrug, der opdateres en gang i døgnet. 
Endvidere giver måleren flere andre tekniske fordele til brugeren og vandværket.  
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Indførelsen af den nye vandmåler medfører ingen komplikationer i relation til 
Persondataloven.         
 
Vandværkets nye hjemmeside forevist. Den har fået en mere brugervenlig udformning og 
giver mange gode muligheder for informationsøgning. Thomas opfordrede de tilstede-
værende (og alle andre forbrugere) til at komme med input til siden, hvis der er ønske 
om yderligere indhold. 
 
Problematikken vedrørende ”blødt vand”, som er behandlet vand, hvor kalkindholdet er 
gjort mindre, vendt med forsamlingen. Thomas  (der arbejder professionelt med vand) 
redegjorde for de negative og positive vinkler ved eventuel levering af ”blødt vand” fra 
Helsinge vandværk. God efterfølgende snak om dette. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 2028.          
 
     
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte forbrugere, 
samt til dirigenten, Gitte Wichmann Mortensen for en god og myndig ledelse af samme.  

 
 
 
Bilag: Årsberetning 2017. 
 
 
 
  
 Referent:    Dirigent: 
  
 Henrik Pihl    Gitte Wichmann Mortensen        

  
            


