
Generalforsamling d 25-02-2020 

Kippinge vandværk 

Dagsorden 

 

 

1 valg af dirigent   Valgt blev   Kaj Pedersen 

2 valg af stemmetællere  valgt blev  Mona Nielsen 

     Jytte Jensen 

3 Formandens beretning 

Niels fortalte lidt om hvad der har været foregået i det forløbne år. 

Vi har skiftet formand fra Jonas Gottrup tilbage til Niels Jensen 

Vandværket har oppumpet 28500m3 og solgt det hele med et svind på 3,5% som jo er et meget lille svind 

Det har i årets løb været lidt reparationer Flexwood lille reparation. Nede i støvlen var der vandspild efter vi 

fra bestyrelsen var nede og se på forholdene besluttede vi at lave det hele på en gang da vi vurderede at 

det ville blive for dyrt i længden ikke at tage det hele med så nu er der nye rør og rørføringen er lagt langs 

med vejen så der i fremtiden vil være til at komme til. Så det blev et lidt større sag. 

Brønd i Egense hvor vi kan sammenkoble med Vålse blev der ved de 2 huse der hører til vores vandværk 

konstateret vandspild og der er rettet op på fortidens synder så der er også det lavet ny rørføring. 

Vi har fået taget en meget omfattende vandprøve og den er meget fin så vi leverer meget fint drikkevand 

Der er lavet en mundtlig aftale med Poul Erik Larsen som passer kommunens jord ved boring 2 at der fra nu 

af ikke sprøjtes på det jordstykke mere. 

Hjemmeside er undervejs. 

4 Revideret regnskab fremlægges              Birgitte gennemgik regnskabet                     det blev Godkendt 

5 valg til bestyrelsen 

På valg   Niels Jensen   Genvalgt 

   Palle Hansen   Genvalgt 

Valg af suppleanter                                            Per Andersen   Genvalgt 

   Allan Poulsen   ny valgt 

6 valg af revisor                                                  Hans Nielsen    Genvalgt 

Valg af revisor suppleant   Erik Petersen   Genvalgt  

 

 



7 indkomne forslag 

Navneændring fra Øster og Vester Kippinge vandværk til Kippinge Vandværk  

Dorthe forklarede lidt om årsagen til navneskiftet og ændringerne i vores vedtægter som blev enstemmigt 

vedtaget  

Disse forslag havde været fremlagt ved den ekstraordinære generalforsamling d 10-12-2019. 

 

Der var også et forslag om at investere en million kroner i obligationer og det blev også vedtaget 

 

Referent  

Palle Hansen   

  



Konstituerende møde d 25-02-2020 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således 

 

1 Formand  Niels Jensen 

2 næstformand Jacob Thomsen 

3 kasserer  Birgitte Stang 

4 medlem  Dorthe Sølling 

5 Sekretær Palle Hansen 

 

1 suppleant  Per Andersen 

2 Suppleant  Allan Poulsen 

 

 

 

          


