
Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. og Gershøj Grundejerforening 
v/John Bendtsen, Spurvevej 10, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge 

 

 
Referat af generalforsamling i Gershøj Grundejerforening den 2. maj 2009. 
 
John Bendtsen bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent. 
John Bendtsen foreslog Finn Møller, som blev valgt. Finn Møller takkede for valget og 
kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
John Bendtsen fremlagde beretningen, der blev godkendt. 
 
Ingrid Rasmussen spurgte, om hun må lægge blade på stien ved vandet. Det må hun 
gerne, men kun ud for hendes ejendom. 
 
Mona Jensen ønskede at vide, om rørskoven ved vandet bliver fældet. 
Bestyrelsen vil undersøge, hvem der har råderet over sivene, og hvad der kan gøres. 
 
Jens Sørensen spurgte, om rosenhækkene ikke må fældes, da han mener, at de breder 
sig for meget. John Bendtsen svarede, at det er grundejernes pligt at holde sine hække. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2008 til godkendelse. 
Jan Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 
4. Budget og fastsættelse af kommende års ydelser til foreningen. 
Budget for 2010 blev forelagt. I 2010 bliver kontingentet til grundejerforeningen og 
vejfonden hævet til hhv. kr. 600,00 og kr. 900,00. Budgettet blev godkendt. 
 
5. Valg af formand og 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 10. 
John Bendtsen blev genvalgt til formand. 
Til bestyrelsen blev Knud Knudsen, Jan Nielsen og Grethe Larson genvalgt. Jan T. 
Hansen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Jørgen Telling valgt ind i bestyrelsen. 
 
6. Valg af 2 suppleanter, jf. § 12. 
Henrik Boesen blev genvalgt og i stedet for Jørgen Telling, blev Erik Vagn Jensen valgt 
som ny suppleant. 
 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Peter Larson, Flemming Koch og Birgit Cady Larsen blev genvalgt. 
 
8. Behandling af vedtægtsændringer. 
John Bendtsen nævnte, at ændringerne hovedsageligt er af kosmetisk art, idet f.eks. 
Bramsnæs kommune nu er blevet til Lejre kommune. Vedtægtsændringer med både nye 
og gamle formuleringer blev uddelt. 
 
 
 



9. Behandling af indkomne forslag. 
Der er kommet 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
André Parkø anfører, at det hvert år koster en del at reparere brud på vandledningerne, og 
anfører de gener det medfører ved manglende vandforsyning. Parkø opfordrer til, at der 
bliver indhentet tilbud og gravet nye ledninger ned. 
 
John Bendtsen omtalte pilotprojektet på Mågevej, hvor mindre rør er blevet sat ind i de 
gamle rør. Det virker tilfredsstillende. Udgiften ligger på vandværket og vil blive omtalt i 
vandværkets referat. 
 
Per Christiansen og Marianne Lewinsky foreslår grundejerforeningen, eventuelt i 
samarbejde med Bylauget i Gershøj, at søge Lejre kommune om etablering af en 
kombineret cykelsti og fortov på strækningen Gershøj-Sæby, da vejstrækningen flittigt 
benyttes af både cyklister, motionsløbere, gående med hunde og barnevogne. 
 
Forslaget blev godt modtaget, og bestyrelsen vil i samarbejde med Bylauget arbejde 
videre med sagen. 
 
10. Eventuelt. 
Jan Hansen har sammen med flere af grundejerforeningens medlemmer taget initiativ til 
en sommerfest på fællesarealet. Festen vil blive afholdt 18. juli 2009. Invitation blev uddelt 
og vil desuden blive opsat i informationsskabene. 
 
 
Finn Møller takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen. 
 
John Bendtsen takkede Finn Møller for god ledelse. 
 
 
 
Gershøj, den  2. maj 2009. 
 
 
 
...................................   ................................... 
Grethe Larson   Finn Møller 
sekretær    dirigent 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. og Gershøj Grundejerforening 
v/John Bendtsen, Spurvevej 10, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge 

 
 

Referat af generalforsamling i Gershøj Strands Vandværk amba den 2. maj 2009. 
 
1. Valg af dirigent. 
John Bendtsen foreslog Finn Møller, som blev valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
John Bendtsen fremlagde beretning, som blev godkendt. 
 
3. Revideret regnskab for 2008 forelægges til godkendelse. 
Jan Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 
4. Budget for 2010 forelægges til godkendelse. 
Jan Nielsen fremlagde budgettet for 2010. Budgettet blev godkendt. 
 
5. Forslag til takstblad forelægges. 

Pris pr. m³ 13,85 kr., fast bidrag 700,09 kr. 
 
6. Valg af formand og 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 10. 
John Bendtsen blev genvalgt til formand. 
Jan Nielsen og Grethe Larson blev genvalgt. Jan T. Hansen har ikke ønsket genvalg og i 
stedet indtræder Jørgen Telling. 
 
7. Valg af 2 suppleanter. 
Henrik Boesen blev genvalgt og i stedet for Jørgen Telling blev Erik Vagn Jensen valgt.  
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Peter Larson, Bendt Olsen og Flemming Koch blev genvalgt. 
 
9. Behandling af vedtægtsændringer. 
Ændringerne i vandværkets vedtægter er ligeledes hovedsageligt af kosmetisk art. 
Vedtægtsændringer med både nye og gamle formuleringer blev uddelt. 
 
10. Eventuelt. 
Der udspandt sig en drøftelse vedrørende renovering af vandledninger og veje. Det kan 
anføres, at det er ret kostbart. Der er 3 km veje i udstykningen. På Mågevej blev der her i 
foråret sat rør, som tidligere omtalt, på 85 m vej for 100.000 kr. Jan Nielsen kunne oplyse, 
at reparationer i gennemsnit har kostet ca. 42.000 kr. om året de sidste 10 år. 
 
Det blev besluttet, at bestyrelsen vil indhente tilbud, og at vi derefter vil tage emnet op på 
generalforsamlingen i 2010.  Bestyrelsen blev bedt om at anføre i indkaldelsen, hvilke  
aktuelle tilbud der er, og hvordan situationen i øvrigt ser ud. 
 
Poul Christiansen ville vide, hvem der styrer, at der bliver lukket for vandet. Til det kunne 
John Bendtsen svare, at hvis der bliver lukket på PC's vej, så er det fordi, der er et brud, 
og smeden bliver omgående tilkaldt. 



 
Jens Sørensen opfordrer bestyrelsen og eventuelle naboer til at runde huse, der ikke 
bliver benyttede, på grund af eventuelle vandbrud. 
 
Poul Christiansen opfordrer folk til at lukke for vandet, når de tager hjem. 
 
 
John Bendtsen takkede Finn Møller for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden. 
 
Gershøj, den 2. maj 2009. 
 
 
 
...................................   ................................... 
Grethe Larson   Finn Møller 
sekretær    dirigent 
 

 


