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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: Ejlif Lindegård og Leif Holm Nielsen 

som modtager genvalg. 

 

5 Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er Claus Pejtersen som modtager genvalg 

 

6 Valg af bilagskontrollanter 

På valg er Rud Hansen som modtager genvalg 

 

7 Behandling af indkomne forslag 

 

8 Eventuelt 

 

 



 

 

  

AD 1 Dirigent Rud Hansen 

 

AD 2 Formanden startede med at byde velkommen hvorefter der blev givet en orientering 

om bestyrelsens sammensætning.  

Formanden orienterede om Næstformand Michael Schmith alt for tidlige død og at 

Suppleant Flemming Madsen var indtrådt i bestyrelsen. 

 

 Herefter beretning om det forløbne år. 

 

 Filtermaterialet i de to for filtre er blevet udskiftet. Filtre og materiale var fra 1987 hvor de 

to filtrelinjer blev etableret. Pris pr. stk. kr. 40.000 

 Udhuset ved det gamle vandværk har fået en overhaling, hvor der bl.a. er blevet monteret en 

ny port. 

 Vi har været forskånet for ledningsbrud i 2013. Der har kun været et på Ventedgårdsvej. 

 Vandværket har fået etableret en ny boring. I en dybde af 80 meter, viste der sig at være 

masser af vand og af en kvalitet som kan sikre forbrugerne i Knabstrup vandværks rent 

drikkevand langt ud i fremtiden. 

 Vandværket har fået ny vandindvindingstilladelse. Nu må der indvindes 225.000 m3 pr. år. 

 Formand og vandværkspasser har været på hygiejne og drifts kursus. De to kurser er 

obligatoriske og skal være gennemført inden udgangen af 2014. Kurserne blev fra begges 

side bestået med 0 fejl. 

 Det digitale kort som omhandler kortlægning af ledningsnettet, og som har været under 

udarbejdelse de sidste tre år er nu færdig. Nu skal formand og vandværkspasser på kursus i 

at bruge det digitale kort. 

 Arbejdet med at skifte vandmålerne placeret i målerbrønde er meget tæt på sin afslutning. 

Der mangler nu tre målere ud af de i alt 254 stk. 

 Vandværksforum som blev oprettet af Holbæk kommune og som omfattede alle vandværker 

i kommunen er blevet nedlagt. I stedet har de private vandværker oprettet et vandråd. 

 Der arbejdes i øjeblikket på at nedlægge 80 til 90 % af de eksisterende brandhaner. 

Beredskabsstyrelsen benytter i dag tankvogne og har derfor ikke brug for så mange 

brandhaner. Vandværkerne har fået tilbud om at overtage drift og vedligeholdelse af de 

mange brandhaner. 

 Der har gennem længere tid været forhandlinger mellem de private vand-værker og Holbæk 

forsyning om honoraret for de aflæsningstal der leveres af vandværkerne til Forsyningen og 

som efterfølgende benyttes til udregning af vandafledningsafgiften. Der er to vandværker 

som tilsyneladende ikke ønsker at indgå en aftale med Holbæk Forsyning. 

 Vandværket har i 2013 leveret 53.128 m3 vand til egne forbrugere og 70.695 m3 til 

Vandfællesskabet. 

 Arbejdet med udskiftning af vandmålere vil fortsætte i 2014 hvor der også vil blive etableret 

hus over den nye boring. 

 

 

 

AD 3 



  

 Det reviderede regnskab blev gennemgået og viser et underskud på kr. 34.218. 

 Hovedårsagen til det genererede underskud skal ses i udgiften til etablering af en ny boring 

til kr. 296.752, samt til indkøb og udskiftning af vandmålere til kr. 206.373. 

 Regnskabet viser på indtægtssiden et mersalg til VN i 2013 på kr. 62.176. 

 Det er stadigvæk en udfordring at få forbrugerne til at aflevere deres aflæsningskort til tiden 

som er fastsat til den 7. januar. Den 8. januar var der i alt 53 forbrugere som manglede at 

aflevere deres aflæsningskort. Disse forbrugere vil få tilskrevet et gebyr på kr. 100,00. 

 Den 14. februar var der 16 forbrugere som ikke havde indbetalt den opkrævede vandafgift. 

Den opkrævede vandafgiften var sat til betaling 1. februar. Disse 16 forbrugere fik 

fremsendt 1. gangs rykker. 

 Den 24. februar var der 11 forbrugere tilbage som ikke havde betalt 1. gangs rykkeren og 

som måtte have tilsendt 2. gangs rykkeren som også er lukkevarsel. 

 Den 7. marts var der to adresser tilbage som ikke havde betalt den opkrævede vandafgift til 

Knabstrup Vandværk. Disse to adresser blev besøgt med henblik på lukning af 

vandtilførslen. 

 

 

 

AD 4 

 

 Genvalg til Ejlif Lindegård og Leif Holm Nielsen 

 

 

AD 5 

 

 Genvalg til Claus Pejtersen 

 

 

AD 6 

 

 Genvalg til Rud Hansen 

 

 

AD 7 

 

 Der var ingen indkomne forslag 

 

 

AD 8 

 

 Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

 



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand: Lars Pedersen Næstformand: Flemming Madsen Kasser: Leif Holm Nielsen 

Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård     

 

            Lars Pedersen    Lars Holm Nielsen  

-----------------------------------       ------------------------------------------ 
      Formand: Lars Pedersen             Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen 

            lsp1@live.dk                    randrup-holm@os.dk 

                    

 

             Leif holm Nielsen   Flemming Madsen 
------------------------------------------        --------------------------------------------------- 

    Kasser. Leif Holm Nielsen               Næstformand: Flemming Madsen 

                                recycling@leif-holm.dk                       

 

 

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

   bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård 

               sneglepost 
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