
Andelsselskabet 

Sundbylille Vandværk 
 

Referat af generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggård den 13 marts 2014.  

Formanden bød forsamlingen velkommen. Der var 14 andelshavere til stede. 

 

1. Kurt Lorentsen blev valgt til dirigent.  

Og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 

 

2. Formanden gennemgik året arbejde i bestyrelsen og næste års opgaver. 

Vi har haft 4 serviceeftersyn i perioden. Filter 2 var stoppet og ude af drift.  

Filter 1 klarer det med nedsat hastighed. Det var et batteri, som manglede i styringen på 

filter 2. Elektrikerfejl var årsag til fejl og dermed forkert drift af anlægget. 

Styretavlen er nu lavet og dermed kører filter 2 igen. 

Vandtankens dækselpakning var utæt. Men analyse viste heldigvis ingen forurening. 

Pakningen er efterfølgende blevet udskiftet. 

På luftningskompressoren er drosselventil ude af justering. 

Den ene rentvandspumpe er defekt. Men kan bruges i nødsituationer. Den skal repareres 

eller udskiftes. 

VVS eftersyn og service har bevirket at anlægget fungerer bedre. Så vi syntes det har været 

godt med ekstern service. 

Der er pumpet 7354 m3 ud i år. 

Ny andelshaver på Højskolevej 7 – tilsluttet. Havde pesticider i egen brønd. 

Vandsamarbejdet sørgede for lukning og sløjfning af den gamle brønd. 

”Hæksagen” blev nævnt, da vi har en ikke særlig samarbejdsvillig nabo. 

Naboen ønskede ikke at klippe hækken på ydersiden. 

Derfor besluttede bestyrelsen selv at klippe/skære hækken ned. Så der igen var 

adgang/brandvej til værket. Jan Frandsen hjalp med bortskaffelse af affaldet. 

LER – elektronisk registrering af vores ledningsnet, ligger p.t. stille på grund af økonomi og 

lille risiko for graveskader. 

Registreringen er vigtig ved kommende graveopgaver. 

Ved tilslutning af 3 forbrugere i Hagerup. Vil det koste 230.000,- kr. i passagebidrag. 

Kommunen er muligvis til at forhandle en anden fordeling med. 



Vandsamarbejdet som er små vandværker og HOFOR. Her slipper vi billigt, da vi har et lille 

forbrug. Den 25 meter dyrkningsfri zone. Boringerne er opmålt. Jan Frandsen har ikke søgt 

om erstatning for zonen. 

Vi samarbejder med Gl. Slangerup kommunes vandværker om analyser. 3 firmaer har budt 

på analyser. 

Vi har valgt Eurofins ( det billigste ) for en 2 års periode. 

Der er oprettet en erfagruppe med drift og teknik. Som betyder at Nybrovejen har tilbudt 

hjælp til de mindre værker. 

Vandrådet i hele kommunen hjælper alle de små værker i hele kommunen. 

Ole passer stadig den ugentlige rutine. Og skal være med til indkøring af det nye 

analysefirma. 

Alle vandmålere skal udskiftes i år. Og aftales direkte med brugere og VVS firma. 

Derud over er de kommende opgaver: viderearbejde med hæksagen, klipning af hæk og 

pasning af vandværkets grund, 

Ledningsregistrering - Kurser i drift af vandværket - Rentvandspumpe skiftes - Pejlestuds på 

tank, Dør til værket skiftes - Trappe/stige til rentvandstanken. 

Til slut takkede formanden for arbejdet i bestyrelsen. 

En særlig tak til Poul Skurup for hans lange og store samvittighedsfulde arbejde. 

Poul har taget sig af rigtig mange opgaver som: kontakt  til samarbejdspartnere, leverandører 

og myndigheder, indberetninger og diverse kassereropgaver. 

Meget stor tak for det gode samarbejde. 

Formanden overrakte et gavekort fra vandværket. 

 

3. Poul fremlagde det reviderede regnskab med uddybende kommentarer til posterne. 

Og henstillede til opdatering af emailadresser af hensyn til udsendelser. 

Vi har ansøgt om lån på 150.000,- kr. hos kommunekredit. Ansøgningen er blevet forsinket 

da brevet er bortkommet i systemet. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Poul fremlagde budgettet for 2014 og kommenterede dette. 

 

5. Formanden gennemgik resultaterne af vores analyser, som ser fint ud. Vi overholder alle 

kravene 

 

6. Allan Christensen - genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem. Grethe Jørgensen 

 

7. Anders H.  Nielsen - genvalgt. 

 

8. Kim Hansen – genvalgt. 

 

9. Kristian Hofman-Bang – genvalgt. 

 



10. Ingen indkomne forslag. 

 

11. Forslag fra Jens, om bårebuket til Svend O. Nielsen ( Nittebjerg ) Dette blev vedtaget. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

 


