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Referat af ordinær Generalforsamling.
Mogenstrup Kildelaug
Tirsdag den 25-2-2020 i Menighedshuset -Mogenstrup.
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
Dirigent – Jens Hallqvist.
Referent – Varnny Mattsson
Stemmetællere – Lars Slot og Birte Grand.
Dirigenten oplyste at Generalforsamlingen var lovlig og fuld beslutningsdygtig.

2. Beretning om laugets virksomhed i 2019
Formanden Chris berettede om året der gik. Der har været gang i springvandet fra april til
oktober. Der er stadig ikke den ønskede mængde vand til rådighed i boringen men der
arbejdes på at forbedre tilstrømningen af vand. Dette kan dog vise sig at blive en ikke
ubetydelig udgift og derfor arbejdes der på flere løsninger.
Lauget afholdt ikke kildemarked da det er en kæmpe opgave som bestyrelsen ikke så sig i
stand til at løfte i 2019.
Foreningsmedlem John Gravesen (JG) savnede mere information om Laugets virke med flere
nyhedsbreve. Det var hans vurdering at dette ville være bedre medlemsplejen for derigennem
at kunne fastholde medlemmerne og dermed kontingentbetalingerne.
Bestyrelsen berettede om en henvendelse til Teknisk Udvalg i Næstved om overtagelse af sit
eget Kultur Miljø og således at kunne tillade Mogenstrup Kildelaug at anlægge en terrasse
der ville kunne gøre området til et friluft samlingssted. Sagen har være under behandling
siden August.
Lauget er blevet opfordret til at ansøge penge hos en lokalfond til fortsat restaurering af
Mindestøtten.
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3. regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse.
Varnny Mattsson fremlagde regnskabet og oplyste at der ikke var de store bevægelser i dette.
Største beløb der er udbetalt var slutregningerne på etablering af vandanlægget i 2018- disse
fakturaer fremkom i januar 2019
Der har været lidt salg af krus.
Der er afholdt mindedage og åbning af springvandet som har give lidt omsætning + Året er dog sluttet med et overskud på kontoen.

4. Orientering om laugets planer for fremtidige aktiviteter.
Formanden Chris Hermansen oplyste at der arbejdes på at få mere vand i boringen om
dermed få foretaget en boreprøve så vandet til Løvehovedet kan startes op.
Der arbejdes på at afholde et Kildemarked omkring kildeområdet i det omfang der er plads
til. Formålet er at skabe opmærksomhed om området.
Der er ansøgning inde hos Næstved Kommune (NK) om et ønske om at Næstved Kommune
overtager hele kildeområdet (i dag er en del af arealer underlagt Vejdirektoratet) da der et
laugets ønske at kunne få mulighed for at etablere er træterrasse for dermed at gøre det mere
attraktivt for, børnehaver og andre at samles ved området, der kan således også afholdes
andre former for arrangementer på stedet.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

6. Budget for 2020 fremlægges til godkendelse.
Varnny Mattsson (VM) fremlagde Budgettet for 2020
Der forventes et minde overskud på 6000,- og der vil blive arbejdet på at skaffe flere
sponsorkroner.
Birte Grand efterlyste et beløb i budgettet til forbedring af vandtilførslen til boringen da dette
jo ikke kunne være gratis. VM oplyste at vi ikke havde nogen pris, men vil lave et projekt og
se hvordan det kan finansieres.

7. Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontingenter for 2020.
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Kontingenterne er uændrede for 2020

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til de gældende vedtægter. På valg er
Allan Engtofte (Allan ønsker ikke genvalg) og Chris Hermansen (Modtager
genvalg)
Chris Hermansen blev genvalgt.
Mianne Mellergaard blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

9. Valgt af suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Trine Zichau blev valgt

10. Valg af revisor (for 2 år)
John Gravesen blev valgt.

11. Valg af revisorsuppleant (1år)
Jane Faurholt blev valgt

Eventuelt
Arne Christiansen – Åvænget 40 -roste lauget for deres indsats i at have renoveret området
fra lauget overtog det og til dato.

Der var mødt 15 deltagere til dette års generalforsamling og Dirigenten Jens Hallqvist.
Takkede for god ro g orden.
Efter Generalforsamlingen fortalte Chris Hermansen om H. A Kähler.
Aftenen sluttede kl ca. 20:45

Dato

/ - 2020Dirigent

Jens Hallqvist _____________________________

Bilag – Årsberetning 2019
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Årsberetning 2019 for Mogenstrup Kildelaug
2019 Var det år, vi tog kilde anlægget i brug. I foråret testede vi om bassinet kunne holde vand. Det
kunne det ikke! Så en stor tak til Jan og Arne der fik det tæt. Vi fik nogle forespørgsler om
kildevandringer desværre da vandet igen var lukket ud. Vores fokus i 2019 har været på, at få
vandet fra boringen der opføre sig meget ustabilt, grundet rester af den bentonit (ler type) man
bruger når man laver boringen. Dette har gjort, at vi ikke kan få lavet vores lovpligtige vandprøve,
da den krævede mængde har betydning for godkendelse. Dette kunne ikke opnås i 2019. Da vandet
vurderes at stå på yderside af røret har vi brugt tiden i 2019 til at måle på hvordan den har opført
sig. Dette har gjort, at vi ikke har kunnet få godkendt drikkeligt vand til Løvehovedet og åbnet op
for dette 2019.
I samarbejde med Næstved Flisecenter fik vi produceret og opsat 2 sten ved kilden. Et med tak til
de der har doneret penge til projektet, samt en der viser ned til løvehovedet.
2. juni fejrede vi så åbningen af springvandet og vi kunne sætte punktum for et projekt på 6 år.
Dette blev med fiskedam i springvandet, ringkast ved løvehovedet, guldgravning, Grill og is og
musik med Søren Korshøj.
Ca. en måned efter var der en flok rødder forbi og vælte sten og smide rundt med figurerne i
bassinet, det lykkedes os at få dem hjem igen og få rejst stenen igen, der nu er sat i en fast ramme.
Årets kildemarked var sat på pause. Vi valgte at gentænke vores model da flere af medlemmerne
her i bestyrelsen nu må skånes for det store arbejde dette kræver at stable sådan et arrangement på
benene.
I sommeren fik vi malet rækværket omkring springvandet der i den grad trængte efter arbejdet
med rørlægningen. Vi oplevede den nye krænkelse kultur da vi oplevede at et par mus desværre var
druknet. Da vi ikke har fløde i bassinet blev det ikke til smør og de komme ikke op. Det gav noget
kritik af os på internettet. Det gjorde at vi gik i gang med et se om vi kunne undgå dette på sigt.
Vi ansøgte Teknisk udvalg om muligheden for at kunne etablerer en Terrasse mod åen og om
kommunen kunne overtage sit eget kulturmiljø 33 i form af det lille stykke jord hvor kilden ligger.
Vi lukkede vandet ud i oktober og i december sponsorerede Blomster Bek et juletræ der stod med
lys på hele julen hvilket vi godt kunne tænke os som en ny tradition.
Den 12.12. på Sankt. Mogens helligkåring, sluttede vi igen årets aktiviteter af i samarbejde med
Bent Kværndrups Syngepiger og kor for sjov vi var ca. 40 gæster deltog i løjerne og gav en hyggelig
stemning, hvor julen kunne sænke sig med kaffe, pandekager og varm kakao.
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Lige inden jul, forsøgte vi at sælge vores krus men det lykkedes ikke i år.
En stor tak til de frivillige der har bidraget i 2019 og især til Arne Noer der holde området smukt
som aldrig før, og bidrage til værdi til vores lokalområde.
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