I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

Generalforsamling på Veksø Kro den 18.10.2021

Til stede:


Bestyrelsen: Per Jensen; Therese Hvidberg-Hansen, Nikolaj Kyhn, Lau
Rasmussen, Peter Fjelsted, Poul Neumeyer, Rene Olsen, samt



3 interessenter

Agenda for mødet:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år (skal ikke godkendes)
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 forelægges og godkendes
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
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1. Valg af dirigent
Poul blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at der er modtaget 5 fuldmagter til
generalforsamlingen.
Dirigenten kunne også konstatere, at Indkaldelse til Generalforsamling var sket korrekt med
minimum 14 dages varsel til den 18.10.2021
Generalforsamlingen (GF) er lovlig indkaldt den 29.09.2021 i Lokalavisen, på Vandværkets
hjemmeside samt på Facebook ”3670”.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Der er 2 af bestyrelsens medlemmer, som er fraflyttet. Da Bestyrelsen er selvsupplerende, har
Bestyrelsen valgt at supplere med Therese Hvidberg-Hansen og Nikolaj Kyhn, Hesselholm 217
i løbet af 2021.
Ny revisor suppleant Bent Pihl i stedet for Joan Geerthsen, der er flyttet fra Veksø
Der blev kort beskrevet status for vandværket og ledningsanlægget.












Veksø Vandværk ejer en andel af Stenlien Vandværk, hvor alt Veksøs vand hentes fra,
sammen med Stenløse Vandværk.
Veksø Vandværk har lavt vandspil.
Billigste vandværk i Egedal (ifht. de tal der kunne findes).
Højere vandforbrug i 2020 end tidligere, givetvis grundet flere hjemmearbejdsdage ifbm.
Corona.
Kvaliteten af vandet som levere til interessenter i Veksø er god
Der er 527 vandmålere under Veksø Vandværk. Der blev fundet 6 leaks i løbet af 2020.
Vandværket kan udlevere tegninger og udlåne metaldetektor til interessenterne hvis
denne skal finde vandledning og stophane på sin matrikel.
God økonomi, men forventer større udgifter til udtagning af vandprøver.
Kontinuerlig fokus på optimering af vandspild.
Vi vil gerne lukke vandværket på Smedebakken og fremtidssikre vandværket på Stenlien.
Det oppumpede vand tilsættes ikke salte eller andre kemikalier, det filtreres kun.
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Der diskuteres løbende om vandet fra Stenlien vandværk skal blødgøres inden det når ud
til forbrugerne, da vandet indeholder megen kalk.
Veksø’s bestyrelsesmedlemmer i Stenlien Vandværk opdaget, at Stenlien Vandværk
a.m.b.a ikke overholder vandindvindingstilladelsen. Der arbejdes nu på at bringe dette
forhold i orden, men tilladelsen er desværre ikke optimal for driften af vandværket på
Stenlien..
Det er Furesø Vandforsyning, der drifter vandværkerne på Stenlien og Smedebakken,
men det fungeret ikke optimalt. De regelsæt som vandværkerne er omfattet af
kendes/overholdes ikke
Vi vil gerne at driften af vandværkerne på Stenlien og Smedebakken bliver udbudt,
således at Stenløse Vandværk ikke indgår kontrakter om driften af værkerne

Formandens beretning kan læses på hjemmesiden.

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.M.B.A. fremlægges
Regnskabet viser en god økonomi. Der er i perioden 2017 til 2020 opkrævet for meget for vandet
iht den økonomiske ramme. Dette sammen med kravet om effektivisering betyder, at vandprisen
fra Stenlien vandværk a.m.b.a i den næste 4 årlige kontrolramme 2021- 2024 ikke hæves.
Størstedelen af driftsudgifterne angår vedligehold, EL, udskiftning af udstyr,
administrationsomkostninger og driftspersonaleløn.
Fremadrettet vil det være en fordel at kunne nedlægge vandværket på Smedebakken og
anvende ressourcerne til af fremtidssikre vandværket på Stenlien
Resultat af drift i 2020 var ca. DKK 0,9 mio. i 2020
Regnskabet for Stenlien Vandværk a.m.b.a kan læses på hjemmesiden.

4. Det reviderede regnskab for Veksø forelægges til godkendelse
Regnskabet viser en solid økonomi. Der er et planlagt mindre underskud i 2020 da vi søger at
reducere egenkapitalen..
Omsætning DKK 0,6 Mio. og årets resultat -0,15 Mio.
Udgifter svarer generelt til budgettet; men udgiften til IT-systemerne er steget.
Vandværket er velkonsolideret.
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Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Regnskabet kan læses på hjemmesiden.
5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes
Der budgetteres med et negativt resultat på DKK 261.000 for 2021. Dette for at nedbringe
egenkapitalen.
Budgettet for 2021 blev enstemmigt vedtaget.

6. Forslag til takstblad forelægges og godkendes
Takstbladet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Alle medlemmer på genvalg modtager genvalg. Alle genvælges enstemmigt.

8. Valg af revisor og suppleant
Alle medlemmer på genvalg modtager genvalg. Alle genvælges enstemmigt.

9. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet ét forslag. Forslaget angår at der tages initiativ til at finde en løsning til
blødgøring af vand.
GF beslutter, at forslaget godkendes ud fra følgende forståelse: Forståelsen er at, bestyrelsen
arbejder aktivt videre med at undersøge mulighederne og omkostningerne ved at indføre en
løsning, der blødgører vandet, der leveres til borgerne i Veksø.

4/5

I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

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
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