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Andelsselskabet Døjringe Vandværk 
Nyrupvej 68 
4180 Sorø 
Tlf.: 57 80 31 12 
 

 
 

 
Generalforsamling tirsdag d. 4. marts 2014 

Version 1 
 

 Mødet: 
Sted                       : Stenlille Kulturhus 
Bestyrelsen 
- Tilstede                : Henrik Carlsen, Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen og Morten Carlsen 
- Fraværende         : Peder Jensen 
Referent                 : Morten Carlsen 

 Valg af stemmetællere  
Formanden bød velkommen 
Søren Sundby og Niels Dyhr blev valgt som stemmetællere. 

 Valg af dirigent 
Wibholm blev valgt. 

 Bestyrelsens beretning 
Formand Henrik Carlsen aflagde beretning: 

 Som nogle af jer nok ville kunne huske fra sidste generalforsamling var Ole Madsen 
fraværende på grund af sygdom. Desværre var det så alvorligt, at vi fik den sørgelige 
meddeles d. 2. maj 2013, at Ole var død. 
Ære være Oles minde. 

 Som følge der af er suppleant Kim Jørgensen indtrådt i bestyrelsen. 
 Den ene af vores revisorer Lars Møller har bedt os om at blive fritaget for sit job som 

revisor. Det har vi selvfølgelig efterkommet, så derfor er revisorsuppleant Torben Olsen en 
af de to revisorer nu. Og den  anden er stadig Niels Dyhr Jensen.   

 Vi har ikke haft nogle nævne værdige drift forstyrrelser. Der var kun lige her før jul da Søren 
Remin skulle tilslutte en af de nye brugere. Her kom han til at ramme vandledningen efter 
den var gravet fri ude i Døjringe huse, hvor deraf vi var nød til at lukke et lille område af der 
ude i en times tid, lige før man skulle til at lave aftens mad. 

 Vi har fået 2 nye bruger Nyrupvej 72 og Døjringe huse 11. 
 Udpumpet mængde i 2013 68.598 m3 mod 72.389m3 i 2012 
 Nogle af jer har nok allerede bemærket, at vi er i gang med at udskifte vandmåler og vi har 

ca. nået 1/3. 
 Vi er også i gang med at udskifte den sidste gamle del af Kirke Flinterup som godt nok er 

trukket noget ud, af mange forskellige årsager, men hovedsageligt på grund af ham der skal 
bore vandledning ned, han har alt for meget at gøre. 

 Igennem en nogle år har vi haft forhøjet Ammonium tal på værket, men ikke hos 
forbrugerne, dette er vi i gang med at gøre noget ved, vi har haft en ekspert ud og kigge på 
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værket og han konstaterede at iltningsmodulerne i iltningstårnet er slidt ned. De er blevet 
udskiftet lige før jul. Vi går nu og venter spændt på hvad de nye målinger viser, men der 
skal desværre gå nogle måneder før målingen er ret visende.  

 Til vandværket er der to boringer: den ene ligger på vores egen grund, den anden ligger på 
Hans Erik Rosteds jord. Bestyrelsen er blevet enige om at købe dette stykke jord, der 
naturligt hører til vores vandværk, blandet andet for at fremtidssikre vandværket, hvis Hans 
Erik Rosted skulle finde på at sælge en dag eller hvis en dag reglerne omkring vandværker 
bliver så skrappe, at vi bliver nød til at bygge et nyt vandværk, så vil der være plads til det 
nu. Forhandlingerne om købet af det lille grundstykke pågår. 

 Kassereren og næstformanden har også brugt en del tid på at udfærdige en 
brugervejledning til skylning af filterne, så nu vil enhver, der har nøgle til vandværket, 
kunne skylle filterne.  

 Vores nyeste og mest efterspurgte tiltag er, at vi er ved at lave en hjemmeside. Der skulle 
de mest nødvendige oplysninger stå, som f.eks. takstblad, dato for generalforsamling og et 
billede af bestyrelsen måske samt andre gode oplysninger. 

 Til sidst vil jeg bare nævne at i lørdags var bestyrelsen på en ryste sammen tur, (det bruger 
alle de moderne virksomheder jo, så derfor også Døjringe vandværk). Turen gik til 
vandværket for beskæring af træer og buske i nogle timer. 

 Forelæggelse af regnskabet 
Regnskabet gennemgået i hovedtræk af kassereren Eduard Rasmussen. Årets resultat er 
tilfredsstillende med et plus på 14.477 kr. Resultatet overføres til egenkapitalen. 
Bestyrelsen finder foreningen velkonsolideret til uforudsete hændelser og vil ikke udelukke, 
at nuværende niveau er tilstrækkeligt. 
Bestyrelsen udviser forsigtig investeringsstrategi af den likvide kapital, der primært 
forrentes til markedsrente. 

 Indkomne forslag 
Ingen forslag er modtaget. 

 Valg af bestyrelse 
På valg: Henrik Carlsen             Genvalgt! 
På valg: Morten Carlsen             Genvalgt! 

 Valg af suppleant 
På valg: Torben Riis                     Valgt! 

 Valg af revisorer 
På valg: Niels Dyhr                      Genvalgt! 

 Valg af revisorsuppleant 
På valg: Henrik Steinmetz            Valgt! 

 Evt. 
Intet 

Formanden takkede Wibholm for den disciplinerede ledelse af generalforsamlingen og 
overrakte Wibholm vingave. 
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Døjringe Vandværk var derefter vært for et stykke smørrebrød til de fremmødte. 

Der deltog i alt 11 personer i generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent 

Morten Carlsen 
4. marts 2014 
 


