
I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

 
Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, 
foreningslokalet i Multihallen i Veksø

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
5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes
6. Forslag til Takstblad for 2018 forelægges og godkendes
    Valg af medlemmer til bestyrelsen:

  På valg er:
      Peter Fjelsted Modtager genvalg 
      Søren Benthin Modtager genvalg 
      Niels Aabye Modtager genvalg
      Hans Christensen Modtager genvalg

    7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
      Henrik Nilsson, revisor, modtager genvalg
      Joan Geerthsen revisorsuppleant

       8. Behandling af indkomne forslag:  Ingen forslag er modtaget

       9. Eventuelt. Under dette punkt vil vi gennemgå, hvad der skete

           da vi manglede vand. 

Bestyrelsen
Veksø den 02.03.2017
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Bestyrelsesmedlemmer til stede:
 Per Jensen, formand
 Poul Neumeyer, kasserer
 Peter Fjeldsted
 Søren Benthin
 Niels Aabye
 Jens Vagn Nielsen

Afbud bestyrelsesmedlem:
 Hans Christensen

 
Der var fremmødt 6 interessenter 

Generalforsamlingen blev åbnet af formanden, som bød velkommen til
de fremmødte. Bestyrelsen blev præsenteret

Referat

1. Valg af dirigent.
Poul Neumeyer blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning.
Formanden præsenterede beretningen ved en Power Point 
præsentation. Beretningen kan læses på hjemmesiden. Formanden 
var meget utilfreds med ledelsen og styringen af Stenlien Vandværk 
a.m.b.a. Vedtægterne overholdes ikke, ligesom formanden forsøger at 
forhindre os i at udføre vort bestyrelsesarbejde. 
Regnskab for 2015 er stadig ikke godkendt.
Der blev fra flere sider givet udtryk for, at der skal en advokat på 
sagen.
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Erik Næhr mente, at det var en god ide at sende driften af værket i 
udbud. 
Erik Næhr spurgte om Veksø Vandværk ikke kan forsætte som et 
selvstændigt selskab. Per mener, at Veksø Vandværk kan forsætte 
uændret, fordi det ikke er underlagt samme reguleringsregime som 
Stenlien A.m.b.a. Stenlien a.m.b.a kan næppe forsætte som et 
selvstændigt selskab.

3. Regnskab for Stenlien A.m.b.a.
Poul Neumeyer måtte konstatere, at der ikke foreligger et regnskab fra
Stenlien a.m.b.a. på trods af, at dette iht. vedtægterne skulle være 
underskrevet inden udgangen af februar måned. Poul havde kun 
modtaget en balance over driften, som blev gennemgået. Dette er 
ikke i overensstemmelse med selskabets vedtægter og dybt 
kritisabelt.

Keld Stenlien forklarede, at Stenlien er underlagt vandsektorloven og 
der derfor er specifikke krav til regnskab samt til salgspris for vand 
(prisloft)
Erik Næhr bemærkede, at der også sidste år var problemer med 
manglende godkendelse af regnskabet.

Poul oplyste, at det dårlige forhold til Veksø begyndte, da Veksø ikke 
ville fusionere med Stenløse. Formanden for Stenlien har lige siden 
bidraget med et meget dårligt samarbejdsklima. 

Keld Stenlien er ærgelig over, at personfnidder er årsagen til det 
manglende samarbejde mellem Veksø og Stenlien.

4. Revideret regnskab for Veksø Vandværk fremlægges og 
godkendes.
Mogens opfordrede bestyrelsen til, at det i regnskabet fremgår, hvor 
mange møder og hvilke type møder bestyrelsesmedlemmer deltager i.
Altså udspecificere det, så man kan se aktiviteterne.
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Børge spurgte om det var lovligt at afskrive på ledningsanlæg. Svaret 
er, at det er det, vi afskriver med 2,5% pr. år hvilket er meget 
konservativt.
Regnskabet godkendt med 11 for og 1 imod.

5.Budget for det kommende år.
Budget blev godkendt med 12 for og ingen imod

6.Forslag til takstblad.
Takstblad for 2018 blev gennemgået af Poul. 
Der var følgende spørgsmål til takstbladet:

Peter spurgte: Agervejprojekt, Veksø Vandværk står i forskud 
med 22.192. Beløbet pristalsreguleres ved tilslutning, hvad 
betyder det ?  Poul oplyste at oplyste, at det var for at sikre, 
at ledninger blev lagt i vejen, så ejendomme senere hen har 
mulighed for at tilslutte sig vandværkets forsyning. Ved disse 
tilslutninger vil/skal ejendommen betale forskuddet 
(pristalreguleret) tilbage til Egedal kommune.

Søren spurgte indtil, hvorfor der på nogle ledninger var betalt 
forskud af Egedal Kommune (tidligere Stenløse kommune.) 
Erik Næhr og Keld Stenlien oplyste, at det var for at sikre, at 
ledninger blev lagt i vejen.

Takstbladet blev enstemmigt godkendt
Per oplyste at takstbladet også skal godkendes af Egedal Kommune

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var Peter Fjeldsted, Søren Benthin, Niels Aabye og Hans 
Christensen. Alle blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Henrik Nielsson, valgt
Suppleant Joan Geertsen, valgt

9. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget
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10. Eventuelt.
Søren redegjorde for hændelsen 23. januar 2017 – med forslag, 
skabeloner og læring m.m.
Kommentarer: 

Mogens: Spurgte om den hændelseslog, de læringspunkter 
og anbefalinger hændelsen har givet anledning til, kommer 
på Veksø Vandværks hjemmeside? Søren svarede, at han vil 
lave et koncentrat af det, da det er et meget langt 
dokument. 
 
Mogens Nielsen spurgte om bestyrelsen, har overvejet en 
SMS informationsservice, som den Stenløse Vandværk har. 
Bestyrelsen har tidligere undersøgt det, og det var rasende 
dyrt - i forhold til det antal interessenter Veksø Vandværk 
har. Keld Stenlien og Søren Benthin ytrede et forsigtigt håb 
om, at Veksø måske kunne kobles på Stenløse Vandværks 
SMS – system.

Erik Næhr spurgte til, hvor driftslederen fra værket var under
nedbruddet? 
Dertil oplyste Søren, at driftspersonalet, arbejdede under 
højtryk for at løse problemet teknisk. 
Erik spurgte endvidere, om Veksø fik information om 
nedbruddet før Stenløse. Dertil svarede Søren - underbygget 
med hændelsesloggen - at Veksø på intet tidspunkt i forløbet
modtog information fra Stenløse Vandværks formand ej 
heller fra Stenlien Vandværks formand. Veksø Vandværk 
måtte gennem hele forløbet selv opsøge information.  

Erik Næhr spurgte, om der var kontakt med formand Vagn 
Handlos fra Stenlien Vandværk?
Dertil kunne Søren svare nej. Formanden for Stenlien 
Vandværk Vagn Handlos bidrog på intet tidspunkt med 
information eller kontaktede Veksø Vandværk. Vagn Handlos 
bidrog alene med information til Stenløse Vandværk.
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Erik Næhr udtrykte stor ros til Søren Benthin for arbejdet 
med informationen og indsatsen under selve nedbruddet, og 
for analysen og læringen af det.

Kjeld Stenlien fortalte, at SMS informationen i Stenløse ikke 
fungerede, og gentog, at det kunne være ønskeligt, om 
Veksø kunne indgå i samarbejde med Stenløse i det allerede 
eksisterende system. Han gav udtryk for, at den ordning 
Stenløse Vandværk har med FALCK, hvor FALCK under 
situationer som denne, skal besvare opkald fra interessenter 
svigtede. 

Børge bemærkede, at hændelsen havde fået folk tættere 
sammen. Pludselig var der noget vi alle var fælles om. Han 
gav endvidere udtryk for, han var glad for den gode 
oplevelse på vor hjemmeside!

Ingrid gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der i tidligere 
annonceringer var fejl i annoncen vedr. indkaldelsen, Kl. 19.30 i stedet
for 19.00 !

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. 

Referent 

Per Jensen

Dirigent                

Poul Neumeyer          
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