
Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 9. december 2017 på Orø. 
 
Formanden startede med at byde velkommen og foreslog Henning Svensson som dirigent.  
 
Pkt. 1 – Henning Svensson blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen 
lovlig og kunne samtidig konstatere at der var 38 stemmeberettigede heraf modtaget 10 
fuldmagter hvormed generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
Pkt. 2 – Steen Hindborg Petersen blev valgt til referent. 
 
Pkt. 3 – Ove Sørensen indledte sin orientering om underslæbet i vandværket med at 
oplyse, at bestyrelsen var meget overrasket over at være kommet i den nuværende 
situation, da vi altid har haft tillid til Lene Hansen. Sagen startede ved at 
sognerådsformanden, Henrik Iversen i kraft af sin position som formand for Orø Hallen, 
havde kontaktet os omkring muligt rod i regnskabet for vandværket. Ove kontaktede 
herefter omgående Lene og konfronterede hende med om hun havde tilegnet sig penge 
fra vandværket. Lene gik straks til bekendelse og indrømmede, at hun var ludoman og 
brugt af vores penge på spil. Herefter blev hun bedt om omgående at pakke vandværkets 
sager sammen og overdrage dem til bestyrelsen, så Henrik Persson kunne skabe sig et 
overblik over omfanget af underslæbet. Der blev afholdt møde med Orø Hallen og 
Gymnastikforeningen, som begge også havde været omfattet af Lenes underslæb – ingen 
af disse to foreninger ønskede dog at indgive en politianmeldelse mod Lene. Det vigtigste 
for bestyrelsen var naturligvis i første omgang at sikre, at foreningen fortsat kunne fungere 
og sikre leverancer af vand til medlemmerne.  
Ved gennemgang af sagen har det vist sig, at der har været rod mange steder i 
regnskaberne - banker, told/skat, Dong mm. Samtidig måtte det konstateres, at vi havde 
problemer med at få informationer fra vores banker, da vi fejlagtigt ikke havde fremsendt 
referater fra generalforsamlinger, som kunne bekræfte medlemmer af bestyrelsen. Dette 
blev dog efter en tid afklaret hvorved det blev endelig konstateret at Lene havde begået 
underslæb i vandværket for godt kr. 244.000,- 
Vi forhørte os hos forskellige – Fælleforeningen for vandværker, banker og advokat, og 
blev i første omgang rådet til, at det letteste ville være, at skaffe pengene tilbage ad 
frivillighedens vej. På grund af meget sladder på øen, og at Orø Hallen tilsyneladende ikke 
havde nogen penge i klemme, blev vi enige om, at GF Enghaven skulle køre sit eget løb, 
og der blev derfor udfærdiget et gældsbrev, som blev underskrevet af både Lene og Steen 
Hansen. Bestyrelsen besluttede dog senere hen at indgive politianmeldelse mod Lene, og 
overdrog desuden inddrivelsen af vores tilgodehavende til en advokat. Det er derfor en 
stor glæde i dag at kunne oplyse, at vi i den forgangne uge har modtaget indbetaling fra 
Lene på hele vores tilgodehavende.  
Ove rettede en stor tak til Henrik Persson som har ydet et vanvittig stort arbejde i denne 
sag, dels omkring gennemgang af regnskaberne, men også i hans rådgivning og 
ihærdighed for at presse på Lene og Steen for at skaffe vores penge tilbage. 
Efter formandens redegørelse for hændelsesforløbet, blev ordet givet frit for kommentarer 
og spørgsmål.  
Birgit Braas, Lærkestien spurgte, om man var sikker på, at det var det korrekte beløb man 
var kommet frem til, og om ikke man burde have sat en uvildig revisor på udredningen, da 
Henrik iflg. Birgit evt. var for ”tæt” på Lene Hansen. Preben Nielsen, Lærkestien mente, at 
sagen var håndteret ”totalt klumset”, han havde bedt om aktindsigt, som han aldrig havde 
modtaget udover et møde med Ove. Preben fandt dette uacceptabelt. Henrik redegjorde 
for, at det ingen steder fremgår, at man ikke må kende hinanden, men at han med sin 
revisor-baggrund naturligvis havde arbejdet efter revisor-reglerne og under ingen 
omstændigheder arbejdede med kammerateri. Ove oplyste at Preben faktisk var orienteret 
i form af referat fra bestyrelsesmøde, men at man også har tavshedspligt i en bestyrelse, 
og at vi ikke har ønsket at bidrage til yderligere sladder på øen.  



Birgit Braas ønskede at høre om hvorfor der ikke havde været fremlagt kontoudtog fra 
Lenes side overfor bestyrelsen. Hertil vedkendte Henrik, at vi havde været for lemfældige 
omkring dette, og når vi spurgte ind hertil havde Lene gentagne gange haft forskellige 
undskyldninger til ikke at have medbragt disse. Set i bagklogskaben lys skulle der gennem 
tiden have været gået hårdere til Lene. Bestyrelsen har dog for ikke at komme i en 
lignende situation lagt rammer for det fremtidige arbejde, bl.a. har formanden fået 
”kontokig” og kassererne skal hver anden måned fremsende regnskaber til bestyrelsen.  
Jette, Enghaven 45 takkede Ove og Henrik for et kæmpe stort frivilligt arbejde.  
Henning, Enghaven 31 fortalte, at han tidligere havde revideret foreningens regnskab og 
at det altid havde været helt præcist, og at han havde stor tillid til at Henrik har gjort det 
allerbedste i sagen for at udrede omfanget af underslæbet, men at der dog burde være 
gjort brug af en ekstern revisor for at undgå enhver tvivl om udredningen – vi skal jo kunne 
se hinanden i øjnene efter dette.  
Birgit Braas ønskede at vide hvad Lene var politianmeldt for – Henrik oplyste hertil at hun 
var anmeldt for underslæb da der ikke er lavet dokumentfalsk.  
Lars, Enghaven 17 foreslog om ikke Henning Deurell kunne kigge på tingene for at fjerne 
enhver tvivl om kammerateri, ligesom han roste bestyrelsen for deres arbejde med at 
bringe pengene tilbage. Henning var dog ikke interesseret i dette.  
Jette, Enghaven 11 spurgte til hvor vi står med manglende betaling af moms og afgifter, 
og Henrik svarede hertil at sagsbehandlingen i Told og Skat er meget langsommelig, men 
at der ikke har været indberettet moms siden 2013, men at der jo skal være orden i 
sagerne og han derfor fortsat arbejder med at tilrette tingene. Da der er tale om dårlig 
bogføring har vi ikke gjort krav mod Lene vedr. dette – kun for det beløb hun har tilranet 
sig.  
Henning, Enghaven 31 spurgte til de fejlagtige regnskaber siden 2013 og om disse ville 
blive ændret. Henrik svarede, at da der i denne periode ikke har været en status med 
aktiver og passiver, men det kun er status der er ændret vil han lave et korrekt regnskab 
indeholdende aktiver og passiver pr. 31/12-2017 og trække en streg i sandet der!   
Sisse, Enghaven 29 spurgte til, om der ikke havde været vlst kontoudtog siden 2014 og 
Kartrine, Lærkestien 6, spurgte til revisoren. Hertil blev svaret at revisoren er afsat. 
Tilsyneladende har der her været for meget ”godt naboskab”, som har betydet, at hun ikke 
har gennemgået kontoudtogene da underslæbet i så fald var opdaget flere år i forvejen.  
Sluttelig var der ønsker om tilknytning af ekstern revision. Der var en opfordring til at 
bestyrelsen tegner en kautionsforsikring. 
Ove afsluttede debatten med at konstatere, at den fremtidige bestyrelse vil træffe 
afgørelse om nødvendigheden af en ekstern revisor, ligeledes er der lagt en plan om i 
fremtiden at benytte en ekstern virksomhed til at hjælpe med vandværks-regnskabet 
Politianmeldelsen mod Lene vil stå ved magt. Herefter blev punkt 3 afsluttet. 
Pkt. 4 – valg til bestyrelsen: 
Da der var ønske om skriftlig afstemning blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af 
Jette – Enghaven 45 og Kirsten – Enghaven 5. Henning Deurell ønskede at stille op til 
bestyrelsen, dog ikke som kasserer. Dermed var der kampvalg til formands- og 
bestyrelses posterne. 

a. Formand – Ove Sørensen genvalgtes med 26 stemmer mod Hennings 11 
og 1 ugyldig stemme 

b. Grundejerforeningskasserer – Henrik Persson genvalgtes som kasserer. 
c. Vandforsyningskasserer – Morten Silcowitz-Hansen Lærkestien 19 valgtes 

som ny kasserer. 
d. 3 bestyrelsesmedlemmer – Jens Bjørnlund Sørensen (2 år) genvalgtes 

med 30 stemmer, Steen Hindborg Petersen (1 år) genvalgtes med 30 
stemmer og Finn Jørgensen (1 år) genvalgtes med 26 stemmer, Henning 
Deurell modtog 21 stemmer og blev dermed ikke valgt. 

e. Steen Schlüter Persson og Henning Svensson genvalgtes som 
suppleanter til bestyrelsen. 

f. Henning Deurell Enghaven 31 blev valgt som ny revisor. 



g. Lars Augustesen Enghaven 17 blev valgt som ny revisor suppleant. 
Pkt. 5. Henning D opfordrede bestyrelsen til at forholde sig til ”sorte” bilag fra Steen 
Hansen og fortalte desuden lidt om udviklingen i fredningssagen.  
 
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og opfordrede 
til, at man møder ligeså talstærkt op til sommerens generalforsamling og ønskede alle en 
glædelig jul og et godt nytår.  
 


