
Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2013 
 

 
 
Mødested:  Kroen, Veksø   
 
Mødetid:  Onsdag den 20. marts 2013, kl. 19.00 
 
Dagsorden:  Ifølge vedtægterne: 
 
  1. Valg af dirigent 
 

  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 
 

  3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges 
 

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse                                             
Regnskabet kan afhentes hos kassereren 

 

  5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes 
 

  6. Forslag til takstblad forelægges og godkendes, 
 

                                               Forslag til Takstblad for 2014 forelægges og godkendes 
 
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:   
 

          På valg er: 
    
      Lau Rasmussen          - Modtager genvalg 
                                                Niels Aabye               - Modtager genvalg   
       Søren Benthin            - Modtager genvalg 
      Michael S Midtgaard - Modtager genvalg 
           
  8. Valg af revisor og revisor suppleant    
 

      På valg er: 
 
       Søren Benthin, revisor – Modtager ikke genvalg   
                  Bestyrelsen foreslår Henrik Nilsson som ny revisor 
       

      Hans Christensen, revisorsuppleant – Modtager genvalg      
           
  9. Behandling af indkomne forslag: 
 

      Der er ikke indkommet nogen forslag 
        
                    10. Eventuelt               
    
 
Generalforsamlingen blev åbnet af formanden som bød velkommen til de fremmødte. 
Præsenterede bestyrelsen. Konstaterede at der inkl. bestyrelsen var fremmødt 10 personer. 
 
Ad.1. 
 
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Søren Benthin som dirigent. 
Spurgte om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet.                                                                   
Søren Benthin var herefter valgt som dirigent. 
 
Dirigenten takkede for valget og gav ordet til formanden.              1 

       



 
 
Ad. 2. 
 
Formanden aflagde sin årsberetning. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsberetningen, som ikke skulle godkendes men blot tages til 
efterretning. 
Keld Stenlien Hansen spurgte om årsagen til forskellen mellem antallet af forbrugere og antallet af målere. 
Formanden oplyste at det skyldes, at en andelsboligforening kun har 1 måler uagtet antallet af forbrugere. 
 
Årsberetningen blev herefter taget til efterretning 
 
Ad. 3.  
 
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. 
Det var ikke tilfældet. 
 
Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 
 
Ad. 4. 
 
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.  
 
Der var et par spørgsmål, som blev besvaret af Poul Neumeyer som endvidere oplyste, at tallene i parenteserne 
på side 13 og 14, angav det antal år, som de enkelte ledninger var afskrevet over.  
                 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 5. 
 
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer, som endvidere oplyste, at årstallet på side 15 skulle 
være 2013 og ikke 2012 samt, at sluttallet på side 16 skulle være 49.000 og ikke 69.000. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. 
 
Keld Stenlien Hansen mente at kursuskontoen på 6.000 kr. var for lille, hvis vi selv beskæftigede os med 
ledningsarbejder og skulle have folk på kursus. 
Formanden oplyste hertil, at vi ikke selv beskæftigede os med ledningsarbejder i jorden, det overlod vi til 
andre. Vi stod selv kun for udskiftning af vandmålere og det ville blive undersøgt om dette krævede et 
kursus.  
  
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 6.   
                                                    

Formanden fremlagde Takstbladet for 2014 og oplyste, at det – på nær et særbidrag på 800 kr. for EAN 
kunder - var identisk med Takstbladet for 2013. Særbidraget forventes nedsat til 200 kr. i 2015. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til Takstbladet. 
Det var ikke tilfældet 
 

Takstbladet for 2014 blev herefter godkendt.    
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Ad. 7. 
 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 
Det var ikke tilfældet 
 

De 4 bestyrelsesmedlemmer blev herefter genvalgt.                    
 
Ad. 8. 
 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 
Det var ikke tilfældet. 
 

Henrik Nilsson blev herefter valgt som ny revisoren og revisor suppleanten blev genvalgt. 
 
Ad. 9. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad. 10. 
 
Punktet gav anledning til en livlig debat om samarbejdet (eller mangel på samme) mellem Stenløse og 
Veksø Vandværker. 
Keld Stenlien Hansen (KSH) gav udtryk for sin frustration over den manglende sammenlægning af Stenløse 
og Veksø Vandværker, hvilker besværliggjorde arbejde på Stenlien. 
KSH ytrede desuden, at han går ind for hjælp til de mindre vandværker i kommunen. 
Formanden er af den opfattelse, at Vandsektorlovens indførelse har bevirket, at tonen mellem Stenløse og 
Veksø vandværker er blevet ændret, fordi vi, Veksø Vandværk ikke er omfattet af loven. Formanden mener, at 
arbejdsproblemerne på Stenlien er de samme nu, som før Vandsektorlovens indførelse.  
Poul Neumeyer oplyste, at han hjælper mindre (små) vandværker i kommunen med deres regnskaber således, 
at de står bedre rustet, hvis de i fremtiden bliver overtaget af Egedal Forsyning. 
Søren Benthin ser frem til et bedre samarbejde i fremtiden, og kan godt se et lys for enden af tunnelen. 
Muligheden for fælles indkøb skal undersøges, ligesom erfaringsudvekslinger om konkrete problemstillinger 
bør finde sted mellem personel fra Veksø, Stenløse og Stenlien vandværker 
Niels Aabye gav udtryk for, at han finder kritikken på Årsmødet af Veksøs formand, for at have kontrolleret 
nogle oplysninger, for uberettiget.  
Jens Vagn Nielsen gav udtryk for, at vandsikkerheden samt samarbejdet er vigtigt.   
    
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. 
 
 
Referent Erik Næhr 
 
 
Referatet godkendt  
 
26.3.2013 
--------------  --------------------------------- 
Dato   Dirigent: Søren Benthin 
 


