
Andelsselskabet 

Sundbylille Vandværk 
 

Referat af generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggård den 30 marts 2016.  

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

 

1. Kurt Lorentsen blev valgt til dirigent, og konstaterede at indkaldelsen var lovlig indkaldt 

ifølge vedtægterne.  

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, for bestyrelsens beretning. (vedhæftet) 

 

2. Formanden fortalte at vi er det samme antal andelshavere( 65 ). Der har været en 

forespørgsel om tilslutning af sommerhus, som ikke er blevet til mere. 

Formanden fortalte om værkets vandmængder for perioden. ( udpumpet 7161 m3 )                                                

Der er indkøbt stige, til brug for inspektion af vandtanken.                                                      

Vi har besluttet at anvende de tal som indberettes til Frederikssund forsyning. Således 

andelshavere ikke skal indberette til vandværket.                                                          

Formanden redegjorde for bestyrelsens nye mailadresser. ( Se beretning )                      

Kassererjobbet har været et sejt træk efter Poul overdragede posten til Grete.                      

Efter et år blev Anders Leth valgt, for resten af perioden. Efter et ½ års arbejde med at få 

overblik over leverandører og regnskab, ønskede Anders at trække sig.                              

Iben blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling. Det er lykkedes for Iben at få 

overblik på alle løse ender og få sat de faste kassereropgaver i system.                                                          

Opkrævningen er ændret fra 4  til 2 gange årligt. Så vi fremover ville opnå en halvering af 

gebyrerne for indbetalingerne.                                                                                              

Den ene af boringerne har fået ny pumpe som er justeret til vores forbrug. Og samtidig vil 

udskiftningen give en besparelse på elforbruget.                                                   Formanden 

opfordrede alle til at få en sprøjtefri have. Der er forskellige alternativer til at sprøjte i de 

private haver. Se link: http://www.danskevandvaerker.dk/sproejtefri-have.aspx. 

Vi har stadig fint samarbejde med Nybrovejens vandværk om driftsansvar og løbende tilsyn 

af værket. Hvilket fungerer upåklageligt og er meget betryggende. Og sikrer os en stabil 

drift af vores værk.                                                                                                                  

Formanden orienterede om vandsamarbejdet med Hofor, Vandrådet og kontaktudvalget med      

øvrige værker i gl. Slangerup kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vi fortsætter samarbejdet i 2016 og 2017 med analysefirmaet EUROfins efter genforhandlig 

http://www.danskevandvaerker.dk/sproejtefri-have.aspx


af den fordelagtige aftale.                                                                                                        

Formanden takkede Anders Leth for hans arbejde med at overtage kassereropgaven.           

Tak til Iben for at fortsætte og samle de løse ender og meget effektivt få løftet 

kassererarbejdet op på nuværende høje niveau. Håber Iben vil fortsætte med arbejdet, trod 

stort arbejdspres på job og hjemme.                                                                                      

Tak til Anders Nielsen for hans arbejde som bestyrelsens suppleant.                                              

Tak til Allan for arbejdet i bestyrelsen.                                                                                 

Tak til Ole for hans gode stabile tilsyn med vandværket, som han har udført i mange år. Ole 

deltager desuden i forskellige møder.                                                                                                        

Formanden orienterede om de fremtidige op gaver på værket, både rent bygningsmæssigt og 

på anlæg. Opstart af elektronisk ledningsregistrering i samarbejde med Nybrovejens vand- 

værk. Beredskabsplan, som er et meget stort arbejde. Indkøring af ny regnskabslov. 

Formanden orienterede om de vandanalyser som er fortaget og som skal udføres i nov./dec. i 

2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Iben fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede de forskellige poster.              

Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. 

 

4. Iben fremlagde budgettet for 2016 og kommenterede dette. 

Generalforsamlingen vedtog budgettet enstemmigt. 

 

5. Tina fremlagde resultatet af årets analyser. Der har været 3 prøveudtagninger i løbet af året. 

Der skal leves en analysepakke, som kaldes normalkontrol i fagsprog. Prøven tages på 

afgang værk og analyseres for mikrobiologi og organiske mikroforureninger og pesticider.            

 

6. Allan Christensen - genvalgt. 

Iben Dinsen - genvalgt.  

 

7. Carsten Madsen - valgt. 

 

8. Kim Hansen – genvalgt. 

 

9. Kristian Hofman-Bang – genvalgt. 

 

10. Ingen indkomne forslag. 

 

11. Vi vil arbejde for at for gjort mere for en god hjemmeside til vores vandværk. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

 


