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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2014:

TUREBY-ALKESTRUP VANDVÆRK  afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. september
2014 kl. 19:00 i Alkestrup skolens gymnastiksal, Byvej 31, 4682 Tureby 
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

Andelsselskabet Tureby-Alkestrup Vandværk opløses i henhold til vedtægternes § 16, jf. § 12, ved at
selskabets aktiver overdrages til Køge Vand A/S i henhold til Aftale om overdragelse af forsyningspligt
af 1. september 2014, per 1. januar 2015, med den følge at Køge Vand A/S fra 1. januar 2015 forsyner
andelshaverne med vand, og at selskabets øvrige aktiver realiseres hurtigst muligt, hvorefter formuen
udloddes til medlemmerne.

På bagsiden af denne indkaldelse (papirudgaven) kan du læse, hvorfor Bestyrelsen anbefaler
medlemmerne at stemme ja til det fremsatte forslag.

Desuden vedlægges den aftale, som er resultatet af de forhandlinger, der har været med Køge Vand A/S.
Aftalen refererer til Regulativerne for såvel Tureby-Alkestrup Vandværk som Køge Vand A/S. Disse, ret
omfattende regulativer, er ikke vedlagt, men kan læses på de to vandværkers hjemmesider.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde (derfor holdes generalforsamlingen i skolens gymnastiksal). Vi vil
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Bestyrelsen håber på stort fremmøde (derfor holdes generalforsamlingen i skolens gymnastiksal). Vi vil
samtidig gøre opmærksom på, at det kun er ejendoms ejerne der er stemmeberettiget.

Hvis forslaget bliver vedtaget med det nødvendige 2/3 flertal, men uden at flertallet udgør 2/3 af
samtlige stemmeberettigede, skal der afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor det kun er
2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, der er afgørende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2014.



Referat fra generalforsamling d. 21. maj 2014 :

 

 

 

Her starter formandens beretning :

Tureby-Alkestrup Vandværk – Beretning til generalforsamlingen den 21. maj 2014.

Forhandling med Køge Vand A/S. 
På den ordinære generalforsamling i maj 2013, fik vi stillet opgaven med at afklare, på hvilke vilkår 
Køge kommune er indstillet på at overtage forsyningspligten i værkets forsyningsområde. 
Siden denne bestyrelse blev dannet på den ekstraordinære generalforsamling i september 
har vi arbejdet på opgaven, men det har ikke været muligt at nå en endelig aftale inden udgangen af
2013. 
Køge kommune har blevet pålagt at danne et aktieselskab, Energiforsyningen, hvorunder 
Køge Vand A/S er placeret, så det er Køge Vand A/S vi forhandler med. 
Det er vort håb, at vi kan afslutte forhandlingerne hen over sommeren og forelægge resultatet 

på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.



på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Daglig drift af vandværket. 
Da bestyrelsen fik overdraget ansvaret for vandværket på den ekstraordinære generalforsamling 
i september 2013, var det vigtigt at sikre den daglige drift. 
Da ingen af bestyrelsesmedlemmerne havde kendskab til vandværksdrift, valgte vi at lave en aftale 
med Jan Hansen, om at han skulle forestå den daglige drift. Det er en dyr løsning, men da vi traf
aftalen 
var forventningen, at der ville blive tale om nogle måneder. Det har imidlertid vist sig, at det snarere 
komme til at dreje sig om et år.

Ny hjemmeside. 
Nogle har måske opdaget, at vandværket har fået ny hjemmeside. Det skyldes, at den gamle
hjemmeside 
var Jan’s private, så vi har fået lavet en ny hjemmeside. 
Til orientering kan oplyses, at hjemmesiden stadigvæk hedder www.tuavand.dk.

Udskiftning af 118 målere. 
Den type målere, som vi har installeret, skal skiftes hver 6. år. Det har været en stor opgave at
komme gennem. 
Dels var der rigtig mange målere der skulle skiftes, 118, og dels var vi kommet sent i gang. Det er
sjovere 
at skifte en måler i solskin end i snevejr. 
Vi valgte at fortsætte med den gamle type måler, en mekanisk måler, i stedet for at kaste os ud i
fremtidens 
elektroniske måler, som kan fjernaflæses. Beslutningen med valg af målertype skal ses i
sammenhæng med 
forhandlingerne med Køge Vand A/S.

Årets produktion. 
Vi er et lille vandværk, 421 brugere, og vi leverede ca. 55.000 kbm. vand i 2013. 
Vi har haft nogle få driftsstop i efteråret i forbindelse med udskiftning af målerne. Det er ikke altid
muligt 
at lukke for vandet i målerbrøndene. Vi har også haft stop da elforsyningen blev jordlagt og
elmåleren blev 
skiftet til fjernaflæsning.

Kassereren blev syg. 
Ved bestyrelsesvalget i efteråret fik vi valgt en kasserer, og dermed blev der rettet op på et
klagepunkt 
fra revisorerne, nemlig en adskillelse af hvem der godkender, betaler og bogfører beløb. 
Desværre er kassereren blevet syg og har trukket sig fra bestyrelsen her i starten af april. 
Som nødløsning har vi bedt Ellen om at overtage jobbet med at betale regningerne, ind til en ny
kasserer er valgt.

25 m regel omkring boringerne. 
Hvis der skulle være nogen af jer, som har lagt mærke til, at der er sat nogle rød/hvide markerings
pæle 
ned omkring boringerne, så er baggrunden, at der er kommet en lov som forbyder sprøjtning

nærmere end 25 meter fra en boring. For at sikre at denne lov bliver overholdt har vandværket sat
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nærmere end 25 meter fra en boring. For at sikre at denne lov bliver overholdt har vandværket sat
markerings pæle op.

Afslutning. 
Når man bliver kastet ud i en ny og ukendt verden som formand for Tureby-Alkestrup vandværk er
det at stor betydning at kunne hente hjælp hos erfarne personer. 
Jeg har allerede nævnt Jan, som mod et passende vederlag, sørger for den daglige drift. 
Men uden Ellen Nielsen og Kay Wied var det ikke gået. De to har haft med vandværket at gøre 
gennem mange år, og deres hjælp har været af stor betydning for mig. En stor tak til jer 
og tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Sidst men ikke mindst, tak til vores 
trofaste revisorer for deres arbejde med regnskabet.

Arne Bukager
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