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7. juli 2015 

 

 

 

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt onsdag d. 27. maj 2015 
 

[Sekretæren skal indledningsvis - på hele bestyrelsens vegne - beklage, at årets 

generalforsamling ikke som vanligt, blev afviklet helt så velforberedt som den plejer] 

 

Sekretæren bød velkommen, blev valgt som ordstyrer og konstaterede generalforsamling for 

lovlig indkaldt. 

 

Bestyrelsens beretning 2014 

 

Bestyrelsens beretning blev aflagt af Formanden, suppleret af Sekretæren 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i perioden været Nele Jensen (formand), Ulla Rasmussen (kasserer), Johannes 

Larsen (bestyrelsesmedlem), Steen Salling (bestyrelsesmedlem) og Kirsten Bojsen (sekretær). 

 

Interessenter  

Der er i perioden ikke tilsluttet nye interessenter, men næsten alle de huse der har været til 

salg det seneste år er solgt. 

 

Drift & Vedligehold 

Intet at bemærke for driften i 2014 (2. halvår) eller 2015 (1. halvår). 

 

Planlagte aktiviteter 2015 

De sidste 7 målere er skiftet (i foråret 2015) så alle interessenter nu har fået skiftet måler. 

 

Bestyrelsen har besluttet at indgå en driftsaftale med JK Service for varetagelse af dagligt 

driftsansvar og løbende vedligeholdelsesopgaver. JK Service varetager således opgaven som 

driftsansvarlig og har i den forbindelse gennemført lovpligtigt drifts- og hygiejnekursus. Det 

lykkedes i regi af det lokale Vandråd, at få kurset, til en pris af 1.500 – mod en pris på kr. 

15.000 i regi af FVD (Foreningen af vandværker i Danmark). Kurset blev afholdt af Egedal 

Kommunes Vandværker 

 

Omlægningen fra I/S interessentskab til Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar), 

aktiveres i løbet af sommeren efter generalforsamlingen. 

 

Det skal vurderes om vores filterbeholdere skal udskiftes pga. slitage. Der er foretaget en 

mindre reparation og filtrene fungerer uden problemer. Vi vurderer om udskiftningen skal ske i 

2015 eller 2016. 

 

Vandkvalitet 2014/1. halvår 2015 

Der er gennemført en kontorl hos forbruger i 2. halvår 2014 og udvidet kontrol, inkl. 

mikroforureninger i maj 2015. Alle parametre er overholdt og vandkvaliteten er i top. 

 

Økonomi 

Vandværkets økonomi giver ikke anledning til bemærkninger og der lægges ikke op til ændring 

af takster mm. Regnskab 2014/budget 2015 gennemgås særskilt. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og godkendt. 

 

Forslag  

 

Der er ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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Regnskab 2014 og budget 2015 

 

Regnskab 2014 og budget for 2015 blev præsenteret af Susan Kristensen (ekstern revisor). 

 

Regnskab og budget gav som sådan ikke anledning til spørgsmål, idet der dog blev spurgt om 

det var muligt at opstille regnskab og budget på en anden måde så det var lettere forståeligt. 

 

Der er ingen takstændringer for 2015. 

 

Valg 

 

Johannes Larsen var på valg, men genopstillede ikke 

Stine Strøyer, Holmemarksvej 7 tilbød at træde til og blev valgt 

 

Steen Salling var på valg, genopstillede og blev valgt 

 

Troels Jensen, Åtoften 19 blev valgt som suppleant. 

 

Susan Kristensen blev genvalgt som ekstern revisor 

Dorte Berg Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant (bilagskontrollant) 

 

Eventuelt 

 

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) som ejer vandindvindingsområdet ”på den 

anden side af åen”, har bemærket at en del grundejere har lagt broer over til arealet. Det har 

men ikke noget imod, men henstiller til at haveaffald ikke lægges af på arealet og 

understregede specielt, at det IKKE er tilladt at fælde træer eller sanke brænde på arealet. 

 

I tilfælde af behov for fældning af træer eller andet der generer på ”vores egen side” kan 

HOFOR kontaktes: Lis Thorbull på 27 95 32 91. 

 
 


