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Andelsselskabet 

Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. 
Formand: Kirsebærvej 10, Hørby, 4300 Holbæk.  Tlf.  2177 1370 

Kasserer: Tuse Næs Vej 26, Hørby, 4300 Holbæk. Tlf. 2929 9308 

 
 

Afholder ekstraordinær generalforsamling i Udby Forsamlingshus 

Torsdag den 24 oktober 2019 – kl. 19.00 
 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 

 

1.a. Valg afstemmetæller. 

 

 

2. Endelig godkendelse for overtagelse af vandforsyningen i Mårsø Vandværks område, samt optage 

medlemmerne fra Mårsø vandværk som andelshaver i Tuse Næs Vandværk rykket til 1.1.2021 

 

 

3. Eventuelt 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Tuse Næs Vandværk 

Per Ove Jensen 

Formand.   

 

Referat: 

 

Tilstede: 12 andelshaver 

 

Ad. pkt. 1. Peter Bech Sørensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 

Da der ikke er tale om personvalg, bliver der ikke skriftlig afstemning. 

Dirigenten ønskede oplysninger om antal andelshaver i Mårsø, det blev oplyst at der er 120 

andelshaver, og 140 forbruger 

 

Ad. Pkt. 1.a. Arne Petersen blev valgt. 

 

Ad. pkt. 2.Formancden gennemgik de af bestyrelsen foretagne undersøgelser af forsyningssikkerhed 

og trykforhold der er foretaget, ligesom de arbejdsmøder der har været afholdt med bestyrelsen for 

Mårsø vandværk. 

Forsyningssikkerhed, Formanden oplyste at vi er forbundet med Kisserup vandværk, – Mårsø,- Ny 

Hagested – Trønninge,-Tuse og Holbæk vandforsyning. 
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Kisserup vandværk er istand til at forsyne TNV med vand, Ny Hagested – Trønninge er istand til at 

forsyne Mårsø området. Ny Hagested – Trønninge har forsynet Mårsø med vand i en længere periode 

uden problemer. 

 

Bjørn Kristiansen gav en redegørelse for de drift messige forhold med trykprøvning. Det er ikke 

aktuelt med trykforøgerstation for at opretholde nødvendig drift tryk i Mårsø. 

TNV’s forbruger vil have uændret trykforhold. 

 

Ib Brandsen gav en redegørelse for de økonomiske forehold, opgjort efter regnskaber for de to værker 

efter regnskabet 2017 og 2018 

Efter regnskabet 2917 har Mårsø en underbalance på kr. 1.700,- 

Efter regnskabet 2018 er underbalancen på kr. 1.200,- 

POJ denne underbalance vil blive opgjort efter regnskaberne for 2020, og evt. underbalance for Mårsø 

vil blive opkrævet via ekstra ordinær afgift på kr. 1.000,- pr år, indtil udligning er sket. 

 

 

Ved den ordinære generalforsamling den 31. maj 2019, blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde 

videre med at afdække økonomiske og driftsmæssige forhold, med henblik på at overtage 

vandforsyningen til Mårsøvandværk, samt optage andelshaverne i Mårsø Vandværk som nye 

andelshaver i pr. 1.1.2020. 

Den overtagelse blev baseret på samme koncept, som vi fusionerede med Bognæs vandværk pr. 

1.1.2014. (Alle udgifter ved sammenlægningen afholdes af Mårsø vandværk) 

Vi har i bestyrelsen foretaget undersøgelser af driftsforhold og forsyningssikkerhed, som det fremgår 

af vores hjemmeside. 

Vi har efterfølgende haft en del møder med Mårsø vandværk, og de ønskede at nedrive vandværket og 

realisere grunden. 

Efter den tidligere model ville det betyde at vi rent juridisk overtog vandværket pr. 1.1.2020, med en 

risiko for at påtage os nogle udgifter ved realisering af grunden, der jo først kunne ske efter 1.1.2020. 

Vi har i samarbejde med Mårsø vandværk aftalt en ny model, hvor vi forsyner Mårsø vandværk med 

vand fra 1.1.2020 til 31.12.2020, 

Mårsø vandværk har så en periode på 1 år til at foretage lukning af boring, medrivning af vandværk, 

omlægning af ledninger på grunden, således er alle udgifter realiseret pr. 31.12.2020 

Bestyrelsen for Mårsø vandværk nedlægger rent juridisk vandværket pr. 31.12.2020. 

Mårsø vandværk opretholder egen bestyrelse, indtil vandværket er helt og endeligt nedlagt, grunden 

solgt, samt alle punkter i handlingsplaner er fuldt afsluttet. 

Tuse Næs Vandværk overtager så forsyningen pr. 1.1.2021, og optager forbrugerne som andelshaver i 

Tuse Næs Vandværk. 

Denne model sikrer at vi ikke påtager os et økonomisk ansvar ved nedlæggelse af Mårsø vandværk. 

Bestyrelsen håber at den ekstraordinære generalforsamling vil vedtage forslaget med overtagelse af 

Mårsø vandværk ud fra det fremlagte pr. 1.1.2021. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtget 

 

Ad.pkt.3 Eventuelt 

 

Formanden redegjorde for ændringerne på Vandværket Tornehagen 2 v. Som vedtaget tidligere. Vi er 

igang med nedlægning af vandværket på Tornehagen 2.v. da vi efter 1.1.2020 ikke længere må udlede 

skylle vand direkte til Holbæk Fjord. Værket er taget ud af drift pr. 21.10.2019, og råvands 

forsyningen fra de to boringer er ved at blive tilsluttet vandværket på Bognæsvej 19, Arbejdet 

forventes afsluttet primo december 2019. 

Bjørn Kristiansen fortalte om det driftsmæssige der skal ske i den forbindelse, med installering af nyt 

pumpe og automatikhus der opsættes.  
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Vi er i gang med udskiftning af målermålere til elektroniske måler. Parti 1.er udskiftet her i sommeren 

/ efteråret 2019,  og så har vi skiftet halvdelen af målerne til elektroniske. De resterende to partier 

udskiftes i henholdsvis 2020 og 2021, hvorefter alle måler er udskiftet til elektroniske. 

      De forbruger der har elektronisk måler vil fremover blive aflæst ved vandværkets foranstaltning. 

 

 

Udby, den 24.12.2019   Referent Per Ove Jensen 

 

 

Dirigent Peter Bech Sørensen 

 

 

 

 

 
 

 

           

              

             

 


