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Referat af Repræsentantskabsmødet 25.10.2011 kl. 19.30 afholdt i kantinen Industrivej 2, Rønnede. 
 
Formanden indledte med at byde velkommen til Repræsentantskabet og Cand. Scient Kirsten Holt Laursen, 
Teknik og Miljøforvaltningen Faxe kommune, som har tilsyn med vandværkerne i Faxe Kommune, og 
Dorthe Petersen fra Faxe Forsyning, Haslev. 
 

 
1. Valg af dirigent. 

Bjarne Dickow blev valgt, og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i 

overensstemmelse med de vedtagne vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden Arne Skovby aflagde beretning, der i skriftlig form er vedlagt referatet.  

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kassereren Morten Christensen omdelte og gennemgik regnskabet. Det revideret regnskab kan ses 

på Vandrådet hjemmesiden, eller ved henvendelse til Morten Christensen kan man få det tilsendt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget og årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Morten Christensen forelagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2012. Der opkræves 

ingen kontingentet i 2012, idet den opsparede kapital på kr. 29.061 skulle kunne dække de 

aktiviteter som vil blive planlagt i 2012. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt nogen forslag til bestyrelsen. 

 

6. Valg af formand. 

Arne Skovby blev genvalgt uden modkandidat. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelse: 

Mosebølle Vandværk v/ Morten Christensen og Faxe Ladeplads Vandværk v/ John Hansen, blev 

begge genvalgt uden modkandidater. 

Suppleanter: 

Orup Vandværk v/ John Erik Nielsen, og Kongsted Vandværk v/Sven Erik Hansen, blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisorer. 

Leestrup Vandværk v/ Bjarne Kristensen, og Dalby- Rode Vandværk v/  Dickow, blev genvalgt. 

 



9. Eventuelt. 

  

Der var ingen der ønskede ordet til eventuelt. 

 

Arne Skovby afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke de fremmødte for god ro og orden. 

 

Efter mødet var der en demonstration af Dorthe Petersen fra Faxe Forsyning, om hvordan man kan 

udsende korte informations meddelelser til andelshaverer over SMS- service. 

Hvis andre vandværker i Faxe kommune ønsker det, kan Faxe Forsyning godt håndtere udsendelse af 

advarsler i tilfælde af en evt. forurening, det senere oplyst, at adresserne på vandværkernes forbruger er 

indtastet i databasen.  

 

Referatet vil blive sendt til Vandrådet medlemmer pr. mail samt offentliggjort på Vandrådets hjemmeside 

www.vand-faxe.dk  

 

 For referatet 
 
  
 Bjarne Dickow Arne Skovby 
 Dirigent Referent 
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