
 

 

Ordinær Generalforsamling 2020/21  
i Mogenstrup Kildelaug Referat 

 

Dato og kl. Torsdag den 31.03.2022 kl. 14.00 

Hos: I Menighedshuset i Mogenstrup 

 Indbudt: alle Medlemmer og 
Bestyrelsen 

 
Side 1 (af 7) 

Dagsorden Godkendelse af dagsorden:  

1 Valg af Dirigent  Valg af 2 stemmetællere 

2 Beretning om 
laugets virke 
2020 til 
Godkendelse 
 
Beretning 2021 
Godkendelse 

 Formandens beretning blev godkendt uden, mange spørgsmål eller 
kommentarer.    

 

 Formandens beretning blev drøftet angående investering af lys ved kilde 
anlægget og der blev spurgt indtil, detaljer om finansieringen og medlemmer og 
bestyrelsen havde en højlydte debat der endte med at formanden mødes efter 
påske om sagen omkring uddybende spørgsmål om sagen,   

 

 Der blev utrykt kritik over bestyrelsens meddelsomhed til medlemmerne. Der 
lovet at der skulle komme 4 nyhedsbreve årligt og der var kun kommet 1.  

 
Kritikken blev taget til efterretning.   

 

 Begge beretninger blev godkendt. 
 
 

3 Regnskab 2020 
fremlægges til 
godkendelse 
 
 
 

o Grundet situationen Ønskede Den konstituerede Kassere at formanden 
præsenterer og svare på Evt. Spørgsmål om regnskabet. Da det afleverede 
materiale fra tidligere kasserer var afvigende fra det underskrevet regnskab 
med 93,- bedre end det fremlagte og der var spørgsmål omkring de 
forskellige konti der figurerede i regnskabet. Da disse var blevet nedlagt og 
grundet Covid-19 situationen, blev regnskab 2020 godkendt da resultatet 
var bedre end det fremlagte. Dog skal det revisionsgodkendte regnskab rund 
sendes.       
 
Bestyrelsen gennem gik planer for 2021 og hvad der var blevet gennemført 
og hvilken der stadige var uløst. Buget 2020 fremgik ikke klart og tydeligt da 
Covid-19 situationen havde overlappet 2 år.  
 
Regnskabet Godkendt 

 

4 Regnskab 2021 
Fremlæggelse til 
Godkendelse 

o Grundet situationen Ønsker Den konstituerede Kassere fremlagde 
formanden regnskabet. Der var ros til den konstituerede kasserer for 
overskueligheden og der var ingen spørgsmål til regnskabet.  
 
Budgettet blev bedømt en smule forsigtigt og blev bedt om at man, hævede 
kontingenter og tilskud.  
 

o Regnskabet blev Godkendt 
 

 

5 Fremlæggelse af 
Laugets planer 
 

o Formanden berettede om laugets planer og findes som bilag. 

6 Indkommende 
forslag 

 Ingen 
    
 
 

7 Fremlæggelse af 
Budget 2022 til 
Godkendelse 

 Planlagte tiltag blev fremlagt og findes som bilag. 

  

8 Godkendelse af 

de af 

bestyrelsen 

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



 

 

fastsatte 

kontingenter 

for 2022 

Foreninger o. lign.: Kontingent 1.000 kr. med købsret til 10 
medlemsbilletter  
 
Good Heart Driftsfond+ Medlemskab: 235 kr.  
 
Alle blev godkendt  
 
 

9 Valg af 
bestyrelses 
Medlemmer 
 i henhold til 
de gældende 
vedtægter.  

Sussane Thuge, Varnny Mattson udtrådt i 2021 
 
På Valg:  
Chris Hermansen – Blev genvalgt (for 2 år) 
Mianne Mellergaard – Blev Genvalg (for 1 år) 
Jonna Hermansen – Blev Genvalg (for 1 år) 
Jane Faurholt – blev valgt ind i bestyrelsen (for 2 år) 
Ledig plads: Bestyrelsen blev bedt om at søge kandidat. 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år). Ingen forslag 
1. Bestyrelsen blev bedt om at finde kandidat 
2. MGF forslog en Observatør rolle til deres virksomheds medlemskab 

10 Valg af 1 
revisor (for 
2år) 

Udtrådt Jens B. Hansen 
På valg: 
John Gravesen – Blev genvalg for 2 år 
 
  
  

11 Valg af 1 
revisorsupple
ant (for 1 år). 

Krista Arnet blev valgt for 1 år 

12 Eventuelt. Arrangement 14.4 sammen med kirken blev præsenteret  

 

 

SE Bilag herunder – Års beretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldt af:  Chris Hermansen  

Referat godkendt af Dirigent Jens H Vedtægter KLIK HER 

https://sktmogenskilde.dk/forening/bestyrelse.html


 

 

 

 

Årsberetning 2020 for Mogenstrup Kildelaug 

2030 Var det år, hvor alt lukkede ned. Vi nåede da lige at være med til Fritid i Fladså hvor der blev skudt til måls 

med skumbolde og løvehovedet spyttede dem ud.  

I foråret gik Danmark og verden i stå. En Pandemi stod i vejen for en masse planer og året blev til et drift og 

udviklings år i stedet.  Vores fokus i 2020 blev på at lave en plan for hvordan vi kunne observerer vandmængden i 

boringen og stadig søge på svar.  

Vi havde Næstved Brøndboring og Vandværksservice ude for at under søge grunden til opførelsen af boringen. 

Konklusionen på dette blev at det ikke var bentonitten, selvom der ind i mellem kom mælkehvidt vand ud af 

boringen trods det eller klare kildevand og vi fik også indsamlet et lille eksempel på dette. 

Det var derimod den behandling med hexametafosfat der grundet forlang tid i boringen har krystalliseret og derfor 

stopper vandet for at komme ind i boringen. Dette er en om kostelig affærer der koster optil 30.000 kr. at få ordnet. 

Dette måtte vi så drøfte på kommende møde. Grundet usikkerheden kunne bestyrelsen ikke samles da gennemsnits 

alderen i bestyrelsen var høj og vi alle havde nærkontakt med sårbare.      

Da vi ikke kunne holde vores 15. april arrangement fik vi lavet en ny folder der skulle kunne mere, end den forrige 

og vi fik lavet adgang til video materiale så med sin smartphone kunne man få levende fortællinger også. 

Vi havde stadigvæk tanker om at få lavet noget mere permanent mellem åen og kaldeanlægget og gik i dialog med 

Næstved Kommune om dette. Der blev lavet aftale med de rette embedsfolk og udfærdiget et projekt og ansøgning.  

Alt socialt og fysiks møde var sat på pause. Jeg som formand var blevet lidt træt af situationen for boringen og den 

situation. Det var ikke muligt at lave fysik formidling. Det var tidligere kommet en ide om at der skulle lys ved 

trappen. Vi havde fundet en løsning på lys omkring springvandet så oplevelsen kunne vare længere. Grundet vores 

udsigt til økonomien til at skulle udbedre problemet i boringen og udsigterne til ingen indtjening måtte vi 

konstaterer at dette ikke var lige nu Laugets økonomi var til dette. Så jeg donerede 3 sten spots omkring 

springvandssøjlen så vi trodsalt havde en eller anden form for fremdrift. 

Vi var stadig ramt af Covid-19 og kunne ikke samles. Vi besluttede og arbejde videre med vores synlighed og 

muligheder. Som formand havde jeg et ønske om at kunne få lavet noget om Sankt Mogens Kilde der var mere 

2020 og kunne være mere digitalt forankret. Vi fik lavet en 3D photo løsning, hvor man gennem en særlig type 

Google Streetview løsning kunne gå rundt om Skt. Mogenskilde også når det regnede her kunne man som Historisk 

atlas også indsætte links, videoer og lyd filer ind så der kunne interagerer meget mere fra sin smartphone, tablet og 

computer      

Vi lukkede vandet ud i oktober og Danmark var stadigvæk standby. Jeg tog en beslutning om at få sat lys på trappen 

og bad så Tappernøje El om at løse denne opgave og fik sat strøm og timer ur op i Brønden og måtte opponerer på 

prisen, men var glad for projektet.  

I december sponsorerede Blomster Bek endnu et juletræ der stod med lys på hele julen hvilket vi godt kunne tænke 

os som nu var på vej til en ny tradition.  

Den 12.12. på Sankt. Mogens helligkåring, i samarbejde med Bent Kværndrups Syngepiger kunne heller ikke 

gennemføres og måtte blive en Videoseance som kom på vores hjemmeside. Da brugsen i Mogenstrup heller ikke 

kunne afholde deres arrangementer, blev der lavet en Julemarch hvor de forskellige foreninger havde poster med 

aktiviteter alle der ville gå tur kunne opleve. Vi fiskede godter i bassinet og skød jule ænder med armbrøst fra 

middelaldercentret i Nykøbing Falster.      

Endnu en stor tak til Arne Noer der holde området smukt som aldrig før, og bidrage til værdi til vores lokalområde. 

 



 

 

 

Planer for 2021 i Mogenstrup Kildelaug 

Vi arbejder på at få løst udfordringen med bentonitten og vandet i boringen 

Vi vil fortsat arbejde med at søge penge til at skabe en ny replica af et relief til mindestøtte i 

skoven. 

Vi vil undersøge hvad der lægger af servitutter på rigsarkivet på arealet omkring kilden. 

Vi vil arbejde stadigvæk med at øget kendskab til området og arbejde på nye aktiviteter der når 

bredere ud.  

Vi vil bruge 2021 på at sikre vores arbejde og området bedst muligt i forhold til ejerforhold og 

ansvar for anlægget i fremtiden.  

2020 vil blive et år hvor vi ønsker at komme bredere ud med vores område og holde os relevante 

ved at bruge historien og nye metoder.        

 

Bestyrelsen forslår som medlem:  

Bestyrelsen foreslår som suppleant: ingen 

Forslag til Revisor Jens B Hansen har oplyst at han ønsker ikke ønsker genvalg. Ingen forslag. 

Revisor suppleant: Jane Faurholt har meddelt at hun gerne vil fortsætte trods covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Årsberetning 2021 for Mogenstrup Kildelaug 

Covid-19 var meget udslagsgivende og alt var besværlig. Ingen mulighed for arrangementer det 

er besværligt at mødes vi har ikke kunne holde bestyrelsesmøder, så det meste foregår over 

telefon eller 2 og 2. Vi forberedte Regnskab til GF. Det ser svært ud.  

Grundet vores oplevelser af hvad danskerne beskæftiger sig med under covid-19 laver vi et nyt 

tiltag der kan være med til at øge vores indtægter. Vi tilbyder medlemsgave ved at betale et 

højere kontingent. En bamse, 2 forskellige puslespil og 2 flasker jubilæums mjød. Dette var der 

nogle af vores medlemmer der benyttede sig af dette.  

Vi var enig om at resultatet i boringen ikke er tilfredsstillende. Med juridisk rådgivning 

henvender vi os til Vandteknik og med AB92 i hånden (Lov og regler for Byggeri og anlæg) og 

hårdtslående argumenter. Efter flere forsøg for vi en dialog i gang, med Firmaet ejer.  

Kassereren tilmelder os med samtykke, fra resten af bestyrelsen Næstved Middelalder Festival 

som løber af stablen sidst i august. Grundet Covid- 19 situationen har jeg måttet tage job på 

Vejrø og er derfor ikke disponible før 1. August med hensyn til planlægning.  

Vi var i forsommeren til møde på Rådhuset for at løs mulighederne for at lave madpakke sted 

ved åen. I mødet deltog Repræsentanter fra bestyrelsen samt Arne Noer. Da vi er for tæt på Å 

byggelinjen kunne vi ikke komme i mål med vore terrasse plan men fik tilladelse til at opsætte 

flytbare natur bord og bænke. Da ingen havde indsigelser i høringsfristen har vi nu tilladelse til 

at opsætte noget til glæde for de børnehaver og andre der nyder at fiske i åen.  

Vi forsøgt at få Næstved Kommune til at overtage det lille stykke med kilde arealet, da det ville 

gøre det mere enkelt at arbejde med dem fremfor vejdirektoratet. Trods Kilden er nævnt som en 

af de 100 særlige kulturmiljøer og havde stor betydning for lokalplan 45 havde dette ingen 

interesse trods det arbejde der er lagt her. Der var heller ingen velvilje til at støtte os i at få en 

dialog mellem Kulturministeriet og Trafikministeriet om et mageskifte så vi ville kunne sikre 

Kulturmiljø 33 en sikker fremtid endnu.    

Efter dialog med Næstved Brøndboring om situationen i boringen lander vi på at det er 

hexametafosfaten der er krystalliseret i boringen og som allerede blev bragt op kort efter 

boringen blev etableret. Næstved Brøndboring gav os et tilbud på at lave en mindre behandling 

for at se hvad der skete og om dette kunne udbedre problemet. Ved denne proces kunne vi ved 

selvsyn observerer at det vi var blevet fortalt om at der ikke skulle være nok vand i boringen ikke 

holder stik da vi kunne fornemme at vandet var uden for boringen men simpelthen ikke kan 

komme igennem grus kastningen grundet krystallisering. Dette gjorde at vi kunne gå tilbage til 

Vandteknik ApS og gøre ham opmærksom på hans ret og pligt. Vi oplevede også at vand 

mængende blev forøget fra ca. 80 L i timen – 120/130L der varierede og vi oplevede også at der 

stadig kom bentonit rester med i perioder.  



 

 

Covid-19 besværlig gjorde også de interne forhold mellem formand og kasserer anspændt. Dette 

kulminerede lige inden vi skulle deltage i arrangementet Næstvedssøjler, da kassereren ikke 

ønskede at møde op som aftalt efter en tekstbesked hvor vi ikke lige frem var enige. Dette var 

højst uheldigt, da vi havde en forpligtelse overfor arrangøren og gave nogle uønskede 

ændringer. Med alarmerende SMS (der ikke blev slettet!) Oplevede Kildelauget en truende 

adfærd for den eksistens, da ønsket om at ophæve Kildelauget blev bragt op hvis ikke jeg mødte 

op som et skole barn hos Kassereren inden arrangementet. Ellers var vores samarbejde slut. Jeg 

måtte i denne anledning gøre opmærksom på at det er på Generalforsamlingen dette skal 

afgøres og det var min overbevisning at der var ingen der ville lukrerer på at starte på et 

uvenskab ville være godt for nogle af de 3 parter og Kassereren valget da også at møde op ”Da 

han ikke ville gå glip af arrangementet” Dette blev så Gode miner til slet spil og vi i bestyrelsen 

måtte mødes efter. Grundlæggende er alt dette opstået undervejs også i en anden rolle hvor 

formanden var involveret. Det skal understreges at personlige og ubehagelig opførelse, og 

ubegrundede anklager udløste dette udfald og derfor måtte jeg præsenterer det skriftlige 

materiale og bede den de øvrige medlemmer om vi skulle opløse kildelauget på dette grundlag, 

dette var ikke ønsket da de øvrige medlemmer også havde oplevet en obskur opførsel i en 

længere periode.  

Dette forsatte da vi modtog vores papir materiale stillet i oktober regnen uden tilstrækkelig 

beskyttelse og mangler materiale udleveret. Men da begge parter er stædige må dette være 

enden på dette.   

Vi blev i september kontaktet af Mogenstrup Kirke i samarbejde om at etablere et lille L.A Ring 

atelier med Mogenstrup Kirke Kapel i et større projekt, i samme anledning ville vi kunne få 

doneret træ til vores natur borde og bænke. Vi bidrog med vores viden og mulighed for 

samarbejde hvis kirken ønsker dette. 

Covid-19 situationen var usikker og efter denne turbulente periode vi havde og usikkerheden om 

en ny smittebølge valgte vi at holde vores generalforsamling som skrevet februar eller marts.  

Vi satte lys i basinnet i oktober og 1. december kom der juletræ op, med de stjerner vi fik sidste 

år efter ved Julemarchen. 

Da vi måtte aflyse vores 12.12 Minde arrangement var det så heldigt at året julemarch blev lagt 

denne dag, så igen i år kunne man fiske godter og Sankt Mogens stjerner, kaste hatte, kaste 

mønt eller golf Chippe i julemandenden støvle. 

Det lykkedes at lave starte på at tilføje video, lyd og puslespil i vores 3d Billedfil vi skal bruge 

mere i fremtiden. 

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle der har samarbejdet og passet Sankt Mogens kilde så 

smukt nu 9 år.      

    

 



 

 

 

Planer for 2022 i Mogenstrup Kildelaug 

Vi arbejder på at få løst udfordringen med bentonitten og vandet i boringen 

Vi arbejder på at få taget vandprøver med af Næstved Brøndboring 1. Den bakterielle prøve er 

den god nok tager vi også prøven for pesticider. Som er en stor omkostning.  

Vi vil arbejde stadigvæk med at øget kendskab til området og arbejde på nye aktiviteter der når 

bredere ud. 14.4 sammen med Kirken, ved Næstved Middelalder festival, - Tilbyde guidede tur 

rund om kilden.  

Vi vil undersøge hvad der lægger af servitutter på rigsarkivet på arealet omkring kilden. 

Vi vil fortsat bruge tide 2022 på at sikre vores arbejde og området bedst muligt i forhold til 

ejerforhold og ansvar for anlægget i fremtiden.  

Vi samarbejder med Fægteklubben om et arrangement i Mogenstrup.      

Vi vil male ved mindestøtten og fortsat arbejde med at finde en løsning til en ny replica af et 

relief til mindestøtte i skoven. 

 

 

 

 
 


