
Referat af ordinær generalforsamling 8/3 2022 kl. 1900 i Fælleshuset i Øster Kippinge 

1. Valg af dirigent: 
Kai blev valgt som dirigent og konstaterede, at GF skal afholdes i 1. kvartal og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. Vi er nu i 1. kvartal, og GF havde i uge 7 været annonceret i den 
husstandsomdelte Nordfalsters Avis og på vandværkets hjemmeside. Dermed er GF lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning: 

 LER-vikar – gravetilladelser er overgået til et automatisk system, som drives af Rambøll på 
baggrund af vores ledningsoplysninger. Når der bedes om gravetilladelse, genererer 
systemet automatisk de ønskede ledningsoplysninger inden for to timer. Vandværkets e-
mail modtager anmodningen om gravetilladelse og modtager tillige kopi af tilladelsen. 
Systemet bliver fra 2023 lovpligtigt for vandværker. 

 WEB-baseret adgang til LER-oplysninger – så har alle i bestyrelsen via deres egne 
smartphone/Ipad/computer adgang til oplysningerne. 

 Lovpligtige vandprøver – taget her i februar 2022. Både på vandværket og hos en forbruger 
(Sofie Rifbjerg). Lever op til kravene. Prøverne ligger på vores hjemmeside. 

 BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) – politisk bestemt opgave med pesticidfri drift 
af et nærmere bestemt område omkring vores to boringer. Vi skal prøve at forhandle 
aftaler med vores lodsejere. Processen er kun lige gået i gang. Målet er at indgå aftaler 
inden nytår. Kompensation for pesticidfri drift/køb eller forpagtning af BNBO skal betales 
af vandværket. 

 Ny formand – Niels takker af efter mange år på posten. Stor tak for indsatsen. Annemette 
har overtaget i december 2021. 

 Vi har en hjemmeside – her ligger forskellig relevant info om vandværket: kippingevand.dk 

 I 2021 er alle vandmålere blevet udskiftet. Det skal fremover ske hvert 9. år. 

 Skiftet til nyt revisionsfirma. Nu har vi Agrovi, tidligere havde vi Vækst. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
Kassereren fremlagde regnskabet. 
 
Det reviderede regnskab blev godkendt. 
 
 

4. Budget for det kommende år og takstblad forelægges til godkendelse 
 
Kassereren fremlagde budget og takstblad. 
 
Budgettet og takstbladet blev godkendt. 



 

5. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg var: 
Niels Jensen – ønskede ikke genvalg 
Palle Hansen – ønskede ikke genvalg 
 
Nye medlemmer af bestyrelsen: 
Sten Lous 
Allan Poulsen 
 
Lars Nielsson valgt til suppleant. 
 
 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
 
Revisor: 
På valg var Hans Nielsen, som blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant: 
Erik Pedersen var på valg og ønskede ikke genvalg. 
 
Annemette Stang valgt til revisorsuppleant 
 
 

8. Evt.: intet at bemærke. 

 

Umiddelbart efter konstituerede bestyrelsen sig: 

Formand Annemette Hommel 

Næstformand Jacob Thomsen 

Kasserer Birgitte Stang 

Bestyrelsesmedlem Sten Lous 



Bestyrelsesmedlem Allan Poulsen 

Suppleant og vandværkspasser Per Andersen 

Suppleant Lars Nielsson 


