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Referat ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 19.3.2019 kl. 19:00 
i Menighedshuset, Kirkeskovvej, Mogenstrup 

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.  

• Bestyrelsen foreslår Per Grand som dirigent. Per Grand er valgt. 

• Bestyrelsen foreslår Allan Engtofte som referent. Allan Engtofte er valgt.  

• Stemmetællere findes hvis der bliver behov.  

• Per Grand kan konstatere at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt 14 dage før, 
ved mail sendt til medlemmer, samt offentliggjort på foreningens hjemmeside 28/1, 
samt annonceret i Næstved Bladet 4/3.  

 
2. Beretning om Laugets virksomhed i 2018 fremlægges til godkendelse.  

• Formand Chris Hermansen fremlægger laugets beretning.  

• Beretning kan findes som bilag 1.  

• Godkendt.  
 
3. Regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse  

• Kasser Varnny Mattsson fremlægger laugets regnskab.  

• Godkendt.  
 
4. Orientering om Laugets planer for fremtidige aktiviteter.  

• Formand Chris Hermansen fremlægger laugets planer for 2019: 
o Færdiggørelse af vandprojekt ved kildeområdet, med prøvepumpning og 

vandprøve, springvang og åbning senere på året.  
o Opsætning af granittavler med bidragsydere ved kildeområde.  
o Arbejde på en rekontruktion af relief på mindestøtte. 
o Skt. Magnus mindedag 15.04 og 12.12. 
o MKL har valgt at sælge 6 ud af i alt 12 af lauget boder.  
o MKL skal definere sin rolle for fremtiden.  
o Lauget forventer at lavere aktivitet i 2019 end tidligere år. 

• Godkendt.  
 

 
5. Behandling af indkomne forslag. *)  

• Ingen indkomne forslag.  
 
6. Budget for 2019 fremlægges til godkendelse.  

• Kasser Varnny Mattsson fremlægger budget for 2019. 

• Dirigent Per Grand kommenterer, at kommende driftsudgifter til kildeområde 
(herunder strøm), burde have fremgået af budgettet. Kassereren kan berette at det 
ikke kommer til at udgøre en stor udgift og der er budgetteret driftsudgifter (kontor,  
møder, drift) hvor dette er indeholdt.  

• Budget godkendt.  
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7. Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontingenter for 2019. **)  

• Godkendt.  
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til de gældende vedtægter. På valg er John 
Gravesen, Varnny Mattsson og Jonna Hermansen.  

• John Gravesen opstiller ikke til genvalg.  

• Varnny Mattsson opstiller til genvalg og er valgt.  

• Jonna Hermansen opstiller til genvalg og er valgt.  

• Ikke yderligere opstiller til valg. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 3-5 
personer, som er opfyldt.   

 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år). På valg er Susanne Thuge og Hanne Gravesen.  

• Susanne Thuge opstiller til genvalg og er valgt.  

• Hanne Gravesen opstiller ikke til genvalg.  

• Der er ikke andre der opstiller, så bestyrelsen skal finde 1 suppleant.  
 
10. Valg af 1 revisor (for 2 år). På valg er Arne Noer.  

• Arne Noer opstiller ikke til genvalg. 

• Der er ikke andre der opstiller, så bestyrelsen skal finde 1 revisor for 2 år.  
 
11. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år). På valg er Jens Beck.  

• Jens Beck har ikke meddelt om han er villig til genvalg.  

• Bestyrelsen skal finde 1 revisorsuppleant for 1 år.  
 
12. Eventuelt.  

• Formand Chris Hermansen takker på bestyrelsens vegne John og Hanne Gravesen for 
deres store arbejde i mange år. 

• John Gravesen fortæller at tiden er den rette til at træde ud af bestyrelsen, da 
projektet med vand til kilden nu næsten er kommet helt i mål, og fortæller at han var 
med til at stifte foreningen, og tiden i lauget har også givet megen indsigt områdets 
historie, som også er blevet delagtiggjort på laugets hjemmeside.  

 

• Dirigent Per Grand takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for 
afsluttet.  

 
*) ad 5: Skal iflg. vedtægterne være MKLs formand i hænde senest den 1.2.2019  
**) ad 7: Kontingenter mv.:  

 Private medlemmer:  
 
Kontingent mindst 100 kr. med købsret til 2 medlemsbilletter til egen husstand.  

 Foreninger o. lign.: Kontingent 1.000 kr. med købsret til 10 medlemsbilletter  

 Driftsfond: 100 kr.  
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Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2018. 
Året der er gået, har udadtil været et mindre aktivt år end hidtil. Dog har der været masser af 

aktiviteter, især arbejdsopgaver omkring projektet med at få vand tilbage til kilden. Boringen blev 

udført først i 2018, og vi havde en plan om at starte monteringsarbejdet i foråret, hvilket dog ikke 

lykkedes. 

Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige kræfter og håndværkskyndige, der igen har bidraget 

med en stor indsats. Alle, der har bidraget til foreningen og vores projekter, fortjener stor tak. Der 

er enkelte vi har trukket mere på. Disse vil vi gerne takke. Vores dygtige murer har igen arbejdet 

med Kildeanlægget. Den flittige Arne Noer, der holder kildearealet smukt som var det parken på 

Gisselfeld  

På generalforsamlingen i februar blev vi af Susanne Outzen inddraget i etableringen af det Ny 

Museum på Holmegaard Glasværk. Det var meget spændende at høre om. 

Årets aktiviteter startede med, at vi markerede den 15.4.2018 på 900-årsdagen for mordet på Sankt 

Mogens. Dette blev gjort med sang, musik, dans og quiz. Både omkring kilden og i Menighedshuset 

forgik der aktiviteter. De 30 deltager deltog aktivt i heri, og kildelauget var vært for en let 

anretning. Det var den oprindelige plan, at vi skulle åbne for vandet og kildeanlægget denne dag, 

men boringens lave ydelse, udfordringer med entreprenøren og dårlige vejrforhold tillod ikke dette. 

Kildelauget havde en udstilling ved Fritid i Fladså, og vi deltog i åbningen af kunstgræsbanen ved 

hallen. 

Årets kildemarked blev til Kildekalas, der skulle være en byfest og blev afholdt tidligere end 

normalt. Vi endte med færre besøgende, da det var en travl weekend med Dyrskue i Roskilde, 90-er 

fest i Rådmandshaven og dejligt strandvejr. Dog kunne vi lørdag aften byde næsten 100 gæster på 

god mad, musik og dans i et nyt samarbejde med Lokalråd Fladså, der havde støttet dette nye 

tiltag. Vi fik samlet penge sammen fra private virksomheder og blev støttet af Næstved Kommune, 

men må erkende, at det ikke blev helt den succes vi havde håbet på. 

Vi arbejdede videre med vandprojektet og problemer med at få udført opgaven om det gode vand til 

kilden og diskussioner om vandmængden. Dette medførte, at vi i juli måned måtte omstrukturere 

projektet og finde nye entreprenører, der kunne og ville påtage sig opgaven. Det lykkedes os at få 

Næstved Brøndboring, K.E.S. Køng og Tappernøje El til at samarbejde og få løst opgaven sammen. 

Da vi nu måtte udnytte vandresursen bedre, besluttede vi at lave et lukket springvandssystem med 

recirkulation, hvilket udnytter den mindre vandmængde.  

Da naturen har sin helt egen vilje, har vi et håb om at Kirkeskovens grundvand over tid vil finde 

bedre vej til vores boring, når vi først starter med at bruge af grundvandet og at det vil øge 

vandmængden. Dog er der ikke nogle garantier for dette, og derfor er vi nødt til at arbejde med de 

mængder, vi har til rådighed. Som det er i dag sætter boringen ca. 100 liter i timen, men de 

vandsystemer, der bruges til restauranter og hoteller filtrer 120 liter i timen for at kunne levere til 

en travl dag. Da vi tilbyder rå vand, vil det jo smage autentisk, dog vurdere vi at dette ikke vil have 

helt samme smagsværdi som det man tapper i vandhanen og vil derfor dække behovet når vandet 

vil aktiveres via sensor til løvehovedet.    

I efteråret og vinteren lykkedes det at gøre anlægget færdig til vandtilførsel. Med en stor tak til 

Tappernøje El der fik sænket vores udgifter markant på tilslutning af el og fik El leverandøren til at 

dække etableringsomkostningen, og med velvilje fra Næstved Kommune fik vi sammen med 
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kildelaugets egen formue lige netop finansieret det sidste og kan i dag stå med et anlæg, der kan 

sættes i gang 2019. Dette var ikke uden udfordringer da El leverandøren startede springvandet på 

den forkerte side af vejen og tørlagde Bøgesøvej med mere.       

Den 12.12. på dagen for Sankt Mogens helligkåring sluttede vi igen årets aktiviteter af i samarbejde 

med Fladså musikskole og koncert. Ca. 40 gæster deltog i løjerne og gav en hyggelig stemning, hvor 

julen kunne sænke sig med kaffe, æbleskiver og varm kakao.  

Lige inden jul satte vi et støtteprojekt i gang til en driftsfond så vi kan drive anlægget. For 200,- fik 

man både bevis og krus som gave for sin støtte, og dette havde vi succes med og har kun enkelte 

krus tilbage.  

 
 
 


