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   Dagsorden 

 
 

 

1 Valg af stemmetæller og dirigent 

 

2 Beretning om det forløbende år v/ Formanden 

 

3 Det reviderede regnskab forelægges v/ Kassereren 

 

4 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: Michael Schmidt, Ejlif Lindegård, og Leif Holm Nielsen 

Alle modtager genvalg. 

 

5 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Ove Christensen som modtager genvalg 

 

6 Valg af bilagskontrollanter 

På valg er Rud Hansen som modtager genvalg 

 

7        Behandling af indkomne forslag 

 

7 Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 



AD 1 Stemmetæller Helge Olsen, Dirigent Rud Hansen 

 

AD 2 Efter valget af stemmetæller og dirigent, orienterede Formand Lars Pedersen om 

bestyrelsens sammensætning inden beretningen af det forløbende år. 

 

På vandværket er der i 2011 blevet foretaget almindelig vedligeholdelse med maling 

af træværk og hegn. 

Derudover kunne formanden fortælle at der på gavlen af vandværket var opsat et nyt 

skilt med vandværks logo. 

I 2011 er der i Mørkøv Kirkeby blevet brugt en del midler i forbindelse med 

etableringen af vand til en ny forbruger. Gamle og utidssvarende rør dukkede op og 

måtte udskiftes. 

I 2011 er der blevet investeret i et digital kort. Arbejdet med optegning og registrering 

af ledningsføringerne i det digitale kort skrider planmæssigt frem. 

I 2008 blev der investeret i nye digitale vandmålere af engelsk fabrikat til alle 

forbrugere. Det viser sig nu, at batterierne i disse målere ikke lever op til producentens 

lovede holdbarhed på 16 år.  

Batterierne i de vandmålere som er monteret i målerbrønde, miste sin styrke, hvorefter 

tallene i displayet ikke kan aflæses. Desværre for Knabstrup vandværk, findes denne 

producent ikke mere.  

Der er nu indkøbt en Dansk produceret vandmåler. De Engelske vandmålere vil blive 

udskiftes løbende i takt med at batterierne mister sin styrke. 

Der forventes ikke de store investeringer i 2012. Arbejdet med udskiftning af de 

gamle anboringsbøjler i Skolevænget forventes fortsat, og der ligger ingen store 

investeringer på vandværket og venter.  

I 2011 var der en forventning om at VN ville aftage ca. 26.000 m3 vand. Det viste sig 

imidlertid at Knabstrup vandværk leverede 59.011 m3 til VN.  

I 2011 har vandværket leveret 53.660 m3 rent drikkevand til egne forbrugere. Det er et 

fald på 2.629 m3 i forhold til 2010. 

Vandværket fastholder prisen i 2012 på de 4,00 kr. pr. m3. Staten har forhøjet den 

grønne afgift så den nu er 5,90 kr. pr m3. 

De to gamle boringer som befinder sig på vandværket er meget stabile, og der er intet 

at bemærke til de vandprøver som efter reglerne bliver foretaget. 

 

Formandens beretning godkendt. 

 

AD 3   Det reviderede regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et 

merforbrug på kr.154.000 før afskrivninger. Merforbruget er primært genereret i 

forbindelse med etableringen af ny vandledning i Mørkøv Kirkeby samt den fortsatte 

udskiftning af anboringsbøjler i Skolevænget.    

Der er stadigvæk et arbejde med at få forbrugerne til at foretage aflæsning og 

indberetning af målerstand. Den 7. januar som var sidste frist for indberetning, var der 

i alt 114 forbrugere som manglede indberetning. Det svare til 22 %. 

 Knabstrup vandværk har en deadline for oplysninger af hver enkelt forbrugers 

vandforbrug til Holbæk forsyning som heder 1. februar. Holbæk Forsyning skal bruge 

Knabstrup vandværks indberetning til at fastsætte den enkelte forbrugers 

vandafledningsafgift.  

 I det nye taksblad for Knabstrup vandværk som trådte i kraft den 1. januar 2011er der 

indført en afgift på kr. 100 ved manglende indberetning. 

Den 16. januar var der stadig 47 forbrugere svarende til 9 % som ikke havde foretaget 

indberetning. Disse 9 % fik tilskrevet gebyret for manglende indberetning. 

I forbindelse med årsopgørelsen og aconto afregningen frem til 31. juli var der 25 

forbrugere som måtte have en 1. rykker. Herefter var der 9 forbrugere som måtte have 

fremsendt et lukke varsel. 

Desværre var der herefter en forbruger som vandet måtte lukkes for. 



Knabstrup vandværk har indgået en aftale med HD ejendomme som omfatter 

aflæsning af vandmålerne i Hermans Vange. 

Der er blevet skiftet forsikring således at Knabstrup vandværk nu er forsikret gennem 

FVD (foreningen af vandværker i Danmark). Pris reduktion 1/3 

 

AD 4 Michael Schmidt, Ejlif Lindegård og Leif Holm Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen 

 

AD 5 Ove Christensen blev genvalgt som suppleant.  

 

AD 6 Rud Hansen blev genvalgt som bilagskontrollant 

 

AD 7 Ingen forslag 

 

AD 8 Ingen bemærkninger 

 

 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

 Formand: Lars Pedersen Næstformand: Michael Schmidt Kasser: Leif Holm Nielsen 

 Vandværkspasser Claus Pejtersen Bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård 

 

        

 Referat underskrevet        

 

 
             Lars Pedersen   Claus Pejtersen 
-----------------------------------       ------------------------------------ 

      Formand: Lars Pedersen             Vandværkspasser: Claus Pejtersen 

            lsp1@live.dk                 clauspejtersen@chrisal.dk   

 

  

             Leif Holm Nielsen   Michael Schmidt 
------------------------------------------        ---------------------------------------------- 

    Kasser. Leif Holm Nielsen         Næstformand: Michael Schmidt 

                                recycling@leif-holm.dk                       mhrs@dbmail.dk  

 

 

 

                Ejlif Lindegård 
    ------------------------------------------ 

   bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård 

               sneglepost 
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