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den 19. april 2017 
 
 
Dagsorden 
 
 

1) Valg af dirigent 
Generalforsamlingen valgte Jens Würtz til dirigent. 

Dirigenten slog fast, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med mere end 10 dages varsel. 
Derefter bad han om tilkendegivelse fra de fremmødte om de ville accepterer, at 
generalforsamlingen blev afholdt i april måned og ikke i årets første kvartal som vedtægterne 
foreskriver. Det blev accepteret, hvorefter generalforsamlingen var beslutningsdygtigt.  
 

 
2) Bestyrelsens beretning 

Niels Bruun de Neergaard fremlagde sammen med den øvrige bestyrelse beretning for det 
forgangne år.  
Der er tegnet abonnement på Thethys, som er et ledelses og kvalitetsstyringssystem til 
opfyldelse af lovkrav vedrørende dette. Det er endnu ikke fuldt implementeret, men der arbejdes 
på det. 

Der er indledt samarbejde med Snekkerup Vandværk, og repræsentanter fra Jystrup har været 
på besigtigelse på deres vandværk. Dette gør der er en løbende dialog mellem de 2 vandværk 

med udveksling af erfaring og ideer. Når der er etableret en yderligere boring i Jystrup kan 
Snekkerup blive ringforbundet med Jystrup, således der også er forsyningssikkerhed for 
Snekkerup vandværk. 
Der er indgået aftale med ejeren af Lundsgård Bakke om tilslutning af disse ejendomme. Der er 

således indbetalt 50 % af 32 boligenheder der skal bygges allerede nu, og resten følger ved 
yderligere tilslutninger i forbindelse med salg af grunde. 
Der er installeret en ny digital vandmåler på Slettebjergvej, til mere nøjagtig registrering af 
vandforbruget. 
Det er vedtaget der arbejdes videre med ny boring på Ålbækvej 26, som tidligere drøftet. Der har 
været ønske fra Ringsted kommune om placering af boring længere væk fra byen. Afstanden vil 
dog bevirke en meget høj udgift til nedgravning af vandledning, hvorfor dette ikke er økonomisk 

forsvarligt. I sammenhæng med dette vil vandværket på Ålbækvej blive renoveret. 
Forsamlingen spurgte til muligheden for reduceringen af kalk i vandet. Bestyrelsen kunne oplyse 
om deltagelse i møde om dette emne, hvor resultaterne ikke lyder overbevisende. Det vil blive 
undersøgt nærmere i forbindelse med renoveringen. Det er vigtigt for de fremmødte, at 

bestyrelsen forsøger at nedsætte mængden af kalk i vandet.   
Der blev stillet spørgsmål til VVM tilladelse for indvindingen af vand for vandværket, hvortil 
bestyrelsen kunne oplyse der var løbende dialog med kommunen om dette. 

 
 

3) Forelæggelse af regnskab 
Kassereren nævnte tidligere problematik med valgte revisor og oplyste det var VKST (kendt som 
GEFION) i Sorø, som havde revideret regnskabet.   
Kassereren fremlagde regnskabet som viser et resultat på kr. 0, det skyldes den nye 

regnskabspraksis hvor overskuddet overføres som overdækning. Der var således en overdækning 
på 463.918,72 kr. i 2016. 
Der blev spurgt til økonomien ved de planlagte 2 nye boringer, disse er budgetlagt og bestyrelsen 
forventer at overholde budgettet. 
 

 
4) Indkomne forslag 

a. Der er kommet forslag fra Ernst Thorsager  



Foreningen OZ7IGY ved Ernst Thorsager, har spurgt vedrørende anvendelse af bygningen ved 
vandværket på Slettebjergvej til deres antenner. I forbindelse med forhandlingerne med 
Ringsted forsyning og overdragelse ville denne være i overskud, og der forelå 
hensigtserklæring om at foreningen kunne få bygningen overdraget. Overdragelse skete som 
bekendt ikke, men generalforsamlingen var indstillet på at lade foreningen fremadrettet 
benytte bygningen som hidtil imod de fortsat har vedligeholdelsen. Dette gælder for den 

periode hvor Jystrup Vandværk ejer og driver bygningen.  
 
 

5) Valg til bestyrelse 
a. Hans Olsen er på valg 
Hans Olsen blev genvalgt 

b. Verner Ottosen er på valg 
Verner Ottosen blev genvalgt 

 
 

6) Valg af revisor 
VKST ved Britta E. Nielsen blev genvalgt 

7) Valg af intern revisor 

Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen vil spørge Kjeld Nielsen om han vil påtage sig 
dette erhverv. 
 
 

8) Eventuelt  
Der var en god og livlig diskussion under dette punkt. 
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