
Generalforsamling Jystrup vandværk 28 Maj 2019 

 

Kommentarer til indkaldelsen, generalforsamling er kun annonceret på Jystrup net og i brugsen. 

1. Valg af dirigent 

Kim Bonde. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne 

2. Bestyrelsens beretning 

Der er lavet ringforbindelse med snekkerup vandværk, som sikrer begge vandværkers forsyning. Der 

er etableret ny boring, som er boret ned til 54m dybde. Der er rigeligt vand i den nye boring. Der er 

ca. Samme vandkvalitet i den nye boring, som i de andre tidligere på ålbækvej. Der er NVOC i 

boringen som ligger over grænser. Der er også metan i vandet, hvilket heller ikke er ualmindeligt. 

Grundet vandets kvalitet er der behov for at blande vandet fra begge værker. Der er en aftale med 

Ringsted kommune om at underskyde råvandsrøret fra boring til vandværket. Føring blev vist på 

kort. Der udestår en accept fra enghusene. Der er aftalt en prøve periode med brøndbore, inden 

renovering af vandværk igangsættes. Der er givet en accept til teleselskabet 3 vedr. Opførelse af 

telemast på slettebjerg. 

Spørgsmål til beretningen:  

• Hvornår kommer der elektroniske målere. Der er indkøbt 35stk. Målere for at komme i gang 

• Kalk: Der er pt. Ikke gang i nogle tiltag på området.  

• Vandkvalitet: Der er ikke oplyst vandkvalitet på den nye boring endnu. Eksisterende prøver 

kan ses af vandværkets hjemmeside. Der lavet et link til Jystrup net. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Hans Olsen gennemgik regnskabet: 

Spørgsmål til regnskabet:  

• Når vi køber vand af ringsted, sælges der videre til ”normal” takst. 

• Der er et tab ved, at nogle folk ikke betaler deres regninger. 

• Evt. Tørke: Det annonseres hvis ikke der må havevandes via hjemmeside og facebook. 

 

4. Revision af vedtægter:  

Bestyrelsens oplæg til nye vedtægter kan rekvireres ved at sende mail til nbn@nvestment.dk 

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis ændringsforslag skal vedtages. 

• Væsentlig ændring: man kan ikke tvinges ind i bestyrelsen 

• Man skal ikke betale forud, hvis man har svømmebasin 

• Hemmelig afstemning kan ændres til skriftlig afstemning 

• Hvis man har er autoriseret revisor, behøves der kun at være en regnskabs fører i 

bestyrelsen. 

Forslaget sendes videre til næste generalforsamling 

5. Indkomne forslag: (bestyrelsen har ikke modtaget forslag) 

mailto:nbn@nvestment.dk


Ingen modtagne! 

6. Valg af bestyrelse 

Jørgen Nielsen er genvalgt 

Bendt Micheelsen er genvalgt 

Claus Bang er valgt til bestyrelsen i stedet for Birgit rudbæk. 

7. Valg af revisor 

Vækst er valgt 

8. Eventuelt 

Ingen emner! 

 


