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St. Havelse Strand Vandværk 

Referat fra 

St. Havelse Strand Vandværk`s ordinære generalforsamling 

Søndag den 22. august kl. 10.00 på Ølsted Skole - kantinelokalet.    

I dette referat er resumeret de beslutninger på St. Havelse Strand Vandværk`s 

ordinære generalforsamling søndag den 22. august 2021. 

 

På generalforsamlingen blev der ved indgangen registreret 27 stemmeberettigede 

andelshavere. Der var ingen fuldmagter. 

 

Den samlede bestyrelse var til stede: 

Helge Nielsen   Formand 

Bent Andersen Næstformand 

Bjarne Jensen Kasserer 

Ulla Silfverberg 

Ryan Dresner 

 

Forinden generalforsamlingen var fremsendt ”Indkaldelse til ordinær 

generalforsamling 22. august 2021” samt ” Dagsorden til ordinær 

generalforsamling”, ”Beretning for 2020” og ”Budget for 2021 og 2022 samt 

budgetforventninger til og med 2025”. Alle dokumenter er udsendt i maj måned, 

således at de kunne have været rettidigt udsendt til den oprindelige planlagte 

generalforsamling i slutningen af maj. Generalforsamlingen blev dog udskudt fra maj 

til august på grund af corona krisen. 

Alle dokumenterne samt revideret regnskab fra Beierholm findes på hjemmesiden 

www.havelsevand.dk. 

Mødet blev påbegyndt ca. 10.00 og afsluttet ca. kl. 11.15. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Gorm Thorsen blev med applaus valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling
https://www.havelsevand.dk/
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2. Beretning. 

Formand Helge Nielsen gennemgik beretningen, og besvarede spørgsmål. 

• Den nye forsyningsledning fra Halsnæs Forsyning er ibrugtaget. 

• Alle vandmåler er udskifter og taget i brug. 

• Der er i alt udskiftet 28 defekte ventiler. 

• Alle ventiler og vandmålere er GPS indmålt. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Det Reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Ulla Silfverberg gennemgik de væsentligste forhold i det af Beierholm reviderede 

regnskab for 2020 med brug af kopi af de relevante sider i regnskabet. Det samlede 

regnskab findes på vandværkets hjemmeside www.havelsevand.dk 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

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

For 2021 blev de væsentligste forhold på indtægts- og udgiftssiden gennemgået, 

også set i forhold til budgetforventningen for perioden 2021-2025. 

Takster for2022: 

Fast afgift: 1.400 kr./år 

m3-afgift 11 kr./m3 

Målerafgift 80 kr./år 

Alle beløb er eksklusive moms. 

Statsafgift er pt. 6,37 kr./m3, men kendes endnu ikke for 2022 og fremefter. 

 

Budget 2022 blev godkendt som resumeret i dagsordenen og specificeret i budget- 

redegørelsen, og budgetforventningen for perioden 2023-2025 blev taget til 

efterretning og accepteret. 

  

https://www.havelsevand.dk/dok/2020regnskab.pdf
https://www.havelsevand.dk/
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4a. Oplæg til fremtidig vandforsyning. 

Med udgangspunkt i vedtægterne for St. Havelse Strand Vandværk § 2, Formål. 

Distributionsselskab: 

Vi fortsætter med de 5 års budget, det er taget til efterretning og accepteret på 

generalforsamlingen d. 23. august 2020, det vil sige at vi kører videre med de 

fastsatte vandpriser. 

Vandpriserne kan i givet fald ændres i de følgende år, så de tilpasses 

renoveringsplanen. 

Fusion med Halsnæs Forsyning: 

Priser for vand følger prisblad fra Halsnæs Forsyning. 

 

Vejledende afstemning om evt. fusion: 

Ja stemmer                22 

Ingen i mod       

 

Bestyrelsen udarbejder grundlag for en endelig afstemning til næste 

generalforsamling i 2022. 

 

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg som følger: 

Bent Andersen, Bjarne Jensen og Ulla Silfverberg blev genvalgt for 2 år. 

Simon Ramtung blev genvalgt som suppleant for 1 år. 

 

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

Som revisorer blev: Ole Engblom og Ernst Danielsen genvalgt for 1 år. 

Som revisorsuppleant blev Ole Nielsen genvalgt for 1 år. 

 

Adressefortegnelse for bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan ses på hjemmesiden 

www.havelsevand.dk.  

https://www.havelsevand.dk/bestyrelse
https://www.havelsevand.dk/


 

 
 4 / 4 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

8. Eventuelt. 

Der var fra salen et spørgsmål om hvem der har betalt for forsyningsledningen til 

Halsnæs Forsyning. St. Havelse Strand Vandværk har betalt. 

Spørgsmål om vandprøver, de kan ses på hjemmesiden www.havelsevand.dk 

 

Dirigenten takkede andelshaverne for den gode tone på mødet. 

Formanden takkede på bestyrelsens vegne Gorm for atter stille op som dirigent og 

på sædvanlig sikker vis føre forsamlingen gennem mødet. 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer. 

 

Underskrifter 

Dato: 

 

 

Gorm Thorsen Helge Nielsen.  
Dirigent Formand 

http://www.havelsevand.dk/
https://www.havelsevand.dk/



