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St. Havelse Strand Vandværk 
LK 30. maj 2019 

Bestyrelsen havde iværksat omfattende vandanalyser fra de 3 boringer. Lotte Olesen 

redegjorde kort for, analyserne bekræfter, at der er tale om en meget fin vandkvalitet 

fra alle boringer, samt at der ikke forekommer spor af det nyligt meget omtalte pesticid 

forkortet CT-ASS. Der er således et godt grundlag for eget vandværk og fortsat anven

delse af de eksisterende boringer. 

For nærmere information henvises til den skriftlige beretning, vandkvalitetsanalyserne 

(ses på hjemmesiden) samt rapport fra fa. Dines Jørgensen og regnskabet fra Beierholm. 

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt andelshaverne til at oplyse: 

Mailadresse 

✓ Fornavn
✓ Efternavn

✓ Bopælsadresse

✓ Sommerhusadresse

✓ Telefonnummer

Kun via mail og sms kan bestyrelsen orientere andelshaverne direkte om forhold i for

bindelse med vandværket, herunder om arbejder på ledningsanlæg mm, og således at 

anden orientering og indkaldelse til generalforsamling med tilhørende bilag kan sendes 

pr. mail direkte til andelshaverne. 

Del 2. Resumerapport: Mulige løsninger for fremtidig vandforsyning. 

På baggrund af myndighedernes stillingtagen til at genanvendelse af den eksisterende 

bygning ikke er mulig for et moderne vandværk og i henhold til aftale med bestyrelsen, 

er den tidligere udarbejdede rapport revideret og resumerapport udsendt til andelsha

verne. Den samlede rapport ses på vandværkets hjemmeside. 

Direktør Ole Rasmussen, Dines Jørgensen, gennemgik hovedindholdet i rapporten, her

under at en løsning med etablering af en let isoleret stålbygning med genanvendelse af 

fundamenter og friskvandstank og kælderrum, er en økonomisk sund beslutning med 

stor forsyningssikkerhed og fortsat egen stor indflydelse på vandværkets forhold. 

Ole Rasmussen og Lotte Olesen besvarede en række spørgsmål fra salen, herunder om 

anlægsøkonomi. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor, Rickard Patel fremlagde det reviderede regnskab for 2018. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges.

Hovedpunkterne i det fremsendte notat "Budget 2019 og 2020 samt budgetforventnin

ger til og med 2024" dateret 30. april 2019 blev gennemgået og spørgsmål besvaret. 
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St. Havelse Strand Vandværk 
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LK 30. maj 2019 

Endvidere rettede bestyrelsen en tak til direktør Ole Rasmussen og vandforsyningsinge
niør Lotte Olesen, fa. Dines Jørgensen, samt tak til statsautoriseret revisor Rickard Patel 
for deres velvillige deltagelse i vandværkets generalforsamling og deres gennemgang og 
information om henholdsvis renovering af vandværk og ledningsnet og vandværkets 
regnskab. 

Endelig rettede bestyrelsen en varmhjertet tak til dirigent Gorm Thorsen, som igen i år 
med sikker og varsom hånd førte deltagerne godt igennem generalforsamlingen. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 

Underskrift 

Dato: \J /'--c..o\')

c::eS e. � s t_ __ -__

Gorm Thorsen 
Dirigent 

Lasse Knudsen 
formand 

Bilag: Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer og deres valgperiode. 
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St. Havelse Strand Vandværk 

St. Havelse Strand Vandværk 

Ordinær generalforsamling 26. maj 2019 

Oversigt over valgte bestyrelsesmedlemmer 

Valgperiode Bestyrelsesmedlem 

2år 

2år 

Navn: Bent Andersen 

Tif.: 23 45 30 99 

Mail: bent@beanet.dk 

Adresse: Amagerbrogade 59 

2300 København S 

Bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Tif.: 

Bjarne Jensen 

3013 8 9 07 4774 8778 

lår 

lår 

Mail: bjarneejensen@hotmail.com 

Adresse: Bakkesvinget 14 

3310Ølsted 

Bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Tif.: 

Mail: 

Helge Nielsen 

24 63 66 35 

helgen@privat.dk 

Adresse: Elmevangen 4 

3310Ølsted 

Bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Tif.: 

Mail: 

Lasse Knudsen 

23 25 51 58 

knudsen.lasse@gmail.com 

Adresse: Dag Hammarskjods Alle 29, 2. tv. 

2100 Købnhavn Ø 

1 år Bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Tif.: 

Mai I: 

Ryan Dresner 

4033 16 15 

ryan.dresner@elosmedtech.com 

lår 

2år 

Adresse: Strøvej 100 

3330 Gørløse 

Bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Tif.: 

Mail: 

Simon Ramtung 
27 5295 65 

simonramtung@hotmail.com 

Adresse: Store Havelsevej 97 

3310Ølsted 

Bestyrelsesmed lem 

Navn: 

Tif.: 

Ulla Silfverberg 

22 8 3 15 73 45 87 45 73 

Mail: ullasilfverberg@outlook.dk 

Adresse: Eremitageparken 367, 2c 

1 år Suppleant 

Navn: 

Tif.: 

Mail: 

28 00 Kgs.Lyngby 

Peter Grønbech 

2014 77 60 

peter@hagelsegaard.dk 

Adresse: Store Havelsevej 61 

3310Ølsted 
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Sommerhusadresse: 

Margurittevej 10 

3310Ølsted 

Sommerhusadresse: 

Granvænget 2 

3310Ølsted 

Sommerhusadresse: 

Bakkesvinget 13 

3310Ølsted 

Sommerhusadresse: 

Fjordvænget 20 

3310Ølsted 
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