
Referat fra generalforsamling i Fårevejle Kirkebys Vandværk 18. August 2020 

1. punkt var valg af dirigent. Bent Kristiansen blev Valgt. 

2. punkt var bestyrelsens beretning. Ernst kunne berette at der var udpumpet ca. 43.000 

m3 vand og med et spild på lige omkring 10 %. Brøcker A/S i Holbæk har renoveret de 

tre boringer. Det har været en investering på i alt ca. kr. 350.000,- Ellers har det været et 

forholdsvis roligt år. I fremtiden står vi overfor en renovering af Præstebjergvej. Anslået 

til en pris på ca. 1.000.000,-                                                                                               

Vi kan forvente 4 nye indskud (hjørnet Ordrupvej/Kalundborgvej) og på længere sigt ca. 

20 flere på udstykningen bag Rema1000.                                                                      

Ernst fortalte At Kamstrup kommer med et nyt EDB system som koster omkring kr. 

8000,-                                                                                                                                 

Til sidst takkede Ernst for godt samarbejde med Ole Hansen fra Stationsbys Vandværk 

og for godt samarbejde styrelsen i Vores Vandværk.                                         

Beretningen blev godkendt 

3. punkt var det reviderede regnskab. Carina Berg fra Revisions-Huset, gennemgik 

regnskabet. Resultat før afskrivninger kr. 46,864,- Efter afskrivninger kr. -610.892,-  

Regnskabet blev godkendt. 

4. punkt var budget 2020. Efter afskrivninger forventes et resultat på kr.  -798.000,- 

5. punkt behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

6. punkt var valg til bestyrelsen. På valg var Claus Sørensen og Bent Kristiansen.     

Begge blev genvalgt 

7. punkt var valg af suppleanter. På valg var Torben Bo Christensen og Rene Nielsen. 

Begge blev genvalgt. 

8. punkt var valg af revisorer. På valg var Helge Hansen og Lilli Jørgensen. Begge blev 

genvalgt. 

9. punkt var eventuelt. Under eventuelt blev det udvekslet ønske om et stort kort over 

vores område til Vandværket. Samt indkøb at en Computer/ipad med kort, til at have 

liggende på vandværket.                                                                                                  

Der blev foreslået bruge ca. halvdelen af den indestående likvide beholdning, til at starte 

renoveringen på Præstebjergvej 

 Bent takkede for god ro og ordren. 

 


