
I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

Referat af udskudt generalforsamling 7. oktober 2020 kl. 19 i foreningslokalet Veksøhallen

Til stede fra bestyrelsen:

Per Jensen
Lau Rasmussen
Poul Neumeyer
Jens Vagn Nielsen
Søren Benthin
Peter Fjelsted
Hans Christensen

1. Valg af dirigent
Poul Neumeyer blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem lokalpressen og på 
vandværkets hjemmeside.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Per gennemgik Powerpointversionen af beretningen. Der foreligger også en tekstversion af 
beretningen. Efter den efterfølgende debat blev beretningen godkendt.

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.M.B.A. fremlægges
Siden sidste generalforsamling har Per overtaget kassererposten i Stenlien Vandværk. Per 
gennemgik Stenlien Vandværks regnskab. Dette var et orienteringspunkt, som ikke skal godkendes 
på VV’s generalforsamling.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Poul gennemgik regnskabet, som blev uddelt til de tilstedeværende. Regnskabet et tilfredsstillende 
med et mindre underskud af den primære drift.

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes
Poul gennemgik budgetforslaget, som viser et mindre underskud. Vandværket  har en høj likviditet. 
Ifølge de nugældende regler skal likviditeten nedbringes over en periode, i princippet til nul.  Dette 
gøres bl.a. gennem investeringer i nye vandmålere efter 9, 12 eller 15 år, alt efter udfaldet af tests. 
Desuden skal nogle af ventilerne i ledningsnettet udskiftes.

6. Forsalg til takstblad forelægges og godkendes.
Vandprisen nedsættes til 8. kroner inkl. moms.
Afgiften for ledningsført vand er skønnet, da prisen for den kommende periode ikke er meddelt 
endnu.
Takstbladet blev godkendt og videresendes til Egedal Kommune til endelig godkendelse.
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7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Per Jensen, Poul Neumeyer og Jens Vagn Nielsen. Per og Poul blev genvalgt, mens Jens 
ønskede at udtræde af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem blev René Olsen.

8. Valg af revisor og suppleant
Nils Aabye blev valgt i stedet for René Olsen
Joan Geertsen blev genvalgt som revisorsuppleant

9. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger til punktet

Formandens beretning, regnskabet for Veksø Vandværk og regnskabet for Stenlien Vandværk a.m.b.a. 
kan ses på Veksø Vandværks hjemmeside www.vekso-vand.dk

Referent: Hans Christensen
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