
I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

Referat af generalforsamling i Veksø Vandværk, tirsdag den 26. marts 2019, 
kl. 19 i foreningslokalet i Multihallen.

Til stede fra bestyrelsen:

Per Jensen

Jens Vagn Nielsen

Peter Fjelsted

Poul Neumeyer

Lau Rasmussen

Hans Christensen

Afbud:

Søren Benthin

Fremmødte interessenter ud over bestyrelsen: 4.

Repræsenterede interessenter i alt (efter adresser): 9

1. Valg af dirigent 

Poul Neumeyer. Poul konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 

Formanden gennemgik beretningen med en power point præsentation.

Efter er kort debat blev formandens beretningen taget til efterretning.

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.M.B.A. fremlægges 

Regnskabet blev omdelt . Poul gennemgik regnskabet for Stenlien a.m.b.a.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Regnskabet for Veksø Vandværk blev omdelt. Poul gennemgik regnskabet, som 
efter en kort debat  blev enstemmigt godkendt.

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

6. Forslag til takstblad forelægges og godkendes 
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Per gennemgik takstbladet for 2020. Takstbladet blev godkendt enstemmigt og 
vil herefter blive forelagt Egedal Kommune..

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Søren Benthin, genvalgt

Hans Christensen, genvalgt

Peter fjeldsted, genvalgt

Lau Rasmussen, valgt

Niels Aabye var fratrådt bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

Formand og kasserer plejer at være på valg forskudt. Dette genoprettes 
fremadrettet, da Lau er genindtrådt i bestyrelsen som kasserer.

8. Valg af revisor og suppleant 

Henrik Nilsson, revisor, genvalgt

Joan Geertsen, revisorsuppleant, genvalgt.

9. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til ændringer i vedtægterne blev gennemgået af Poul. Ændringerne 
vedrører tilpasning af tidsfristerne for færdiggørelse af Stenliens regnskab. Se 
særskilt ændringstekst.

10.Eventuelt

Børge: Brug lidt penge på at vedligeholde jubilæumsstenen ved Smedegade.

Lau: Eksempel på højt vandforbrug hos forbruger, som ikke længere boede på 
adressen. Overforbruget blev opdaget ved den månedlige aflæsning af 
vandforbruget.

Generalforsamlingen sluttede 20.44

Hans Christensen

Referent
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