
Generalforsamling 2017, referat 

 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, og kunne konstatere det absolut 

mindste fremmøde i mange år - 1 interessent udover bestyrelsen. 

 

Formanden påtog sig hvervet som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig 

indkaldt og gik videre til bestyrelsens beretning; 

 

Bestyrelsens beretning 2016 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i perioden været Kirsten Bojsen (formand/sekretær), Ulla Rasmussen 

(kasserer), Stine Strøyer (bestyrelsesmedlem), Steen Salling (bestyrelsesmedlem) og 

Nele Jensen (bestyrelsesmedlem). 

 

Drift & Vedligehold 

 

Filtre – fra 2002 – er som planlagt blevet udskiftet. Efter vurdering af flere typer valgte vi 

en anden type filter end tidligere; billegere i anskaffelser, men samme garanti og forventet 

længere levetid; glasfiber tanke, fylder mindre, men yder det samme, ”smart beluftning”, 

som har overflødiggjort kompressor og som betyder at vi sparer strøm - og har en 

komponent mindre at vedligeholde. 

 

Vi har endvidere kunnet konstatere at mængden af luft i vandt – som trods afluftningstank, 

kunne forekomme ved spidsbelastninger – tilsyneladende er minimeret/forsvundet. 

Samlet omkostning 70.000 kr. afholdt over likvid beholdning. 

 

Filteret var hurtigt kørt ind – i modsætning til tidligere erfaringer – og vandkvaliteten har 

været i top for de 2 egenkontroller som er udført siden idriftsættelsen. 

 

Vores affugter, som også har omkring 15 år på bagen, bliver næste større udskiftning og 

planlægges udskiftet i løbet af sommeren. 

 

Ellers er der ikke noget at bemærke til vandværkets drift og vedligeholdelse. 

  

Vandværket er kommet med på digitaliseringsbølgen; Vores hjemmeside for vandværket 

gik i luften i efteråret, så vedtægter, regulativer, referater fra generalforsamlinger, 

takstblade, regnskaber og oplysning om vandkvalitet mm til enhver tid er tilgængeligt – 

tillige med formular til meddelelse om ejerskifte og kontaktoplysninger. 

 

Materiale og fakturaer fra bestyrelsen sendes også kun ud pr. mail – og vi skulle nu være 

helt opdateret mht. mailadresser fra alle interessenter. 

 

En enkelt driftsmeddelelse blev det også til, da vi her i det tidligere forår blev ”ramt” af 

udbedringsarbejder fra Radius, der rettede op på ”gravstenene” på Holmemarksvej – og i 

den forbindelse gravede (uden at ramme vores vandledning, efter henvendelse til os via 

Ledningsregisteret) og lukkede kortvarigt for strømmen. 

 

Intet nyt fra Høje-Taastrup Kommune, der har ikke været tilsyn på værket i 2016/2017. 

 

Vandkvalitet 

Som nævnt ingen bemærkninger til vandkvaliteten siden sidste generalforsamling, jf. det 

fastlagte analyseprogram. Seneste analyse blev udtaget primo maj – vi afventer resultater 

– som lægges på hjemme siden, sammen med de øvrige resultater, så snart de foreligger.  

 

 

 



Øvrige forhold 

 

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

pga. manglende ressourcer hos bestyrelsen fortsat ikke gennemført. Har dog ingen skut 

betydning for interessenterne. Er fortsat planen at gennemføre omlægningen. 

 

Økonomi 

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

ændring af takster jf. det udsendte takstblad. Regnskab 2016/budget 2017 gennemgås 

særskilt. 

 

Forslag 

 

Der var ikke modtaget forslag til behandling på årets generalforsamling 

 

Regnskab 2016 og Budget 2017 

 

Ekstern revisor Susan Kristensen gennemgik regnskabet for 2016 og budget 2017, begge 

godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger. 

 

Valg til bestyrelsen 

 

Kirsten Bojsen på valg – genopstillet og blev genvalgt  

Ulla Rasmussen på valg – genopstillet og blev genvalgt  

 

Steen Salling oplyste, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen – ingen kandidater, 

posten er derfor ubesat. 

 

Af vedtægterne fremgår at ingen interessenter kan undslå sig valg til bestyrelsen, men 

bestyrelsen gav udtryk for dette ikke tænkes håndhævet, da vi som udgangspunkt 

foretrækker frivillighed og interesse som grundlag for deltagelse. Hvis nogen skulle være 

uenige i denne beslutning, opfordres man til at stille op og engagere sig. 

 

I tilfælde af stemmelighed ved behov for afstemning i bestyrelsen, tæller formandens 

stemme 2 stemmer.  

 

Valg af suppleant til bestyrelsen   
  

Ingen kandidater til valg af suppleant. 
 

 Valg af revisor og revisorsuppleant   

  

Ekstern revisor Susan Kristensen på valg – genopstillede og blev genvalgt  

Steen Salling stillede op som revisorsuppleant og blev valgt. 

 

Eventuelt 

 

Ingen emner. 


