
Bestyrelsens beretning ved Gørløse Vandværk I/S’s ekstraordinære 

generalforsamling tirsdag den 6. november 2018 

 

Baggrund for afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling den 20. marts 2018, afsluttede daværende formand, Bent 

Andersen, bestyrelsen beretning med nogle udsagn som i uddrag lyder: 

”Vi har haft en del interne uenigheder omkring bestyrelsesarbejdet, siden sidste 

generalforsamling. Der er et bestyrelsesmedlem (det er undertegnede der her sigtes til), som har 

en helt anden holdning til måden bestyrelsesarbejdet bliver håndteret på. Det drejer sig om 

budget, selskabsformen I/S, håndteringen af regnskabsføringen og afviklingen af 

bestyrelsesmøderne.” 

Videre. 

”Formanden var lidt inde på det ved sidste generalforsamling (generalforsamling marts 2017, 

hvor der blev aflagt beretning for 2016), hvor bestyrelsesmedlemmet (undertegnede) stærkt 

kritiserede den samledes bestyrelses håndtering af økonomien.” 

Videre: 

”Denne kritik/beskyldning har naturligvis ikke været medvirkende til større glæde ved det 

frivillige bestyrelsesarbejde. Det har derimod tappet bestyrelsesarbejdet for arbejdsglæde. Vi 

håber derfor (den øvrige bestyrelse minus undertegnede), at sammensætningen af den nye 

bestyrelse vil give ro og større glæde tilbage efter valget, sådan at bestyrelsen kan bruge tiden 

til gavn for vandværkets arbejde.” 

 

Efter flere års dybe frustrationer med tiltagende styrke og efter to generalforsamlinger, hvor 

daværende bestyrelsesformand på vegne af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtrykte stor  

utilfredshed med min ageren i bestyrelsen, til trods for, at der foregik et fuldstændigt kaotisk 

bestyrelsesarbejde, som ensidigt blev gennemført på daværende kasserers præmisser, koblet 

sammen med nepotisme ved en sammenkobling af kasserer arbejde og hans kones medvirken i 

det, og dette, uden at jeg, som bestyrelsesmedlem kunne få en drøftelse af det i bestyrelsen eller 

en forklaring eller redegørelse for det.  

Jeg valgte personligt, at få lavet en juridisk vurdering af det som foregik og konklusionen af denne 

vurdering klargjorde, at det der foregik i bestyrelsen, både var i strid med vedtægterne og med 

den danske lovgivning.  

Derfor havde jeg reelt ikke andet valg, end at udtrykke et mistillidsvotum til bestyrelsens arbejde 

og dermed til dens beretningen. Samtidig foreslog jeg, at der skulle iværksættes en 

revisorundersøgelse af de økonomiske dispositioner bl.a. omkring udbetaling af honorarer. 



Med dette mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, valgte dirigenten at afbryde 

generalforsamlingen, hvorefter han forklarede, at bestyrelsen var væltet, men han pålagde den, at 

fortsætte som forretningsbestyrelse indtil der kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling.  

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget, hvor det blev besluttet, at sætte en 

revisorundersøgelse i gang og det blev ligeledes besluttet, at afholde en ekstraordinær 

generalforsamling den 17. april 2018. 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 17. april 

Ved den ekstaordinære generalforsamling den 17. april blev revisorrapporten gennemgået og 

efterfølgende blev der afholdt nyvalg af bestyrelse og intern revisor, som fik følgende 

sammensætning og som ved en umiddelbar konstituering kom til at se ud som følger: 

 

Formand:  Thorkil Ambrosen 

Næstformand: Mogens Jacobsen 

Kasserer:  Erling Nielsen 

Vandværk/teknik: Jesper Lund Nielsen og Brian Højriis Helles 

Sekretær:  Ann Nielsen 

Udearealer:  Torben Clausen 

 

Intern revisor: Dan Mobro 

Intern revisorsupp.: Jan Krohn 

 

Afleveringsforretning 

Umiddelbart efter den 17. april blev den tidligere formand og tidligere kasserer bedt om, at 

medvirke i en afleveringsforretning. Afleveringsforretningen skulle ske på vandværkets kontor. 

For den nye bestyrelse mødte formand, næstformand, kasserer og sekretær frem. For den gamle 

bestyrelse mødte kassereren, Frank Christensen og hans kone Ditte Jacobsen. 

Repræsentanterne for den tidligere bestyrelse nægtede at gennemføre en afleveringsforretning, 

hvis undertegnede var tilstede. Det var selvfølgelig en helt uacceptabel og for den sags skyld 

ulovlig handling, men jeg valgte at trække mig i situationen, for ikke at optrappe noget. 



Men uanset det blev det en afleveringsforretning, som har været under al kritik og hvor der har 

været behov for løbende at følge op på ting og sager i den rækkefølge de er fremkommet. Som 

landet ligger ved vi reelt ikke om alt er afleveret, som det selvfølgelig skal ske i en sådan situation.  

 

Den nye bestyrelses primære indsatser 

Ud over at nævne, at vi har indgået en aftale med Ullerød vandværkskontor omkring det 

administrative, skal jeg blot nævne, at det som der har været arbejdet meget med er, at få lavet et 

retvisende regnskab og budget og takstblad. Noget som skulle have været til behandling på den 

ordinære generalforsamling, men som ikke skete af tidligere nævnte grunde, herunder bl.a. også 

af den grund, at undertegnede ikke kunne underskrive det dengang foreliggende regnskab.  

Bestyrelsen og ikke mindst kassereren, har været godt beskæftiget med at få klarlagt økonomien, 

momsregnskabet og en række ting i denne forbindelse, men det vil han selv gennemgå om lidt. I 

kassererens gennemgang vil der blive lagt oplysninger frem, som vi med juridisk rådgivning er 

blevet pålagt at oplyse for generalforsamlingen, da den nye bestyrelse ellers vil kunne blive draget 

til ansvar for forhold, som evt. vil blive dømt som værende ulovlige. 

Samtidig har vi i bestyrelsen også skullet passe dagligdagen her i 2018. En beretning om det, vil 

blive givet på den ordinære generalforsamling i marts måned.   

Da vi således ikke har fået godkendt regnskabet for 2017 og mangler at forelægge budget og 

takstblad for 2019 er vi forpligtede til, at holde denne ekstraordinære generalforsamling. 

 

Det var nødvendigt – tak for hjælpen 

Inden jeg slutter her vil jeg gerne takke alle de interessenter, som stod bagved og som støttede 

mig i den fortvivlede situation der var omkring administration og økonomi, som jeg mente 

vandværket var kommet ud i og som der derfor skulle laves om på. Oprydningen har meget klart 

vist behovet for at gøre det, der blev gjort, nemlig en udskiftning af kasserer og bestyrelse. 

Jeg ved og kan også forstå dem, som har ytret, at forholdende omkring selve vandværket kunne 

der ikke siges noget til, det blev passet og plejet på fornemmeste vis, men administrationen og 

økonomien skulle der ryddes op i, herunder også selskabsform. Det vil jeg komme ind på senere. 

Til allersidst vil jeg også takke mine bestyrelseskolleger for arbejdet som I hver især har gjort på 

forskellige vis, for at få alle ting til at gå op i en højere enhed. Tak for det! 

På bestyrelsens vegne 

 

Thorkil Ambrosen 

Formand 


