
                                                                                                                       

Andelsselskabet 
Sundbylille Vandværk 

 

Referat af generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggård den 21 marts 2018.  

Formanden bød de fremmødte velkommen. Der var 12 andelshavere til stede. 

 

1. Kurt Lorentsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at indkaldelsen var lovlig indkaldt 
som vedtægterne foreskriver.  
Kurt oplæste dagsordenen og gennemgik punkterne. 
Der er ikke indkomne forslag til dagsordenens punkt 10. 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden, for bestyrelsens beretning. (vedhæftet) 
 

2. Som tidligere startede formanden med at rose bestyrelsen for deres arbejde i perioden. 
Formanden gennemgik bestyrelsens aktiviteter for året som er gået.                                    
Også en stor tak til vores vandværkspasser Ole.                                                                     
Formanden takkede også Kimmie og Max fra Slangerup vandværk for samarbejdet.                                    
Bestyrelsen har blandt andet beskæftiget sig med ledningsregistrering. Som vil være en stor 
hjælp ved f.eks gravearbejde i området. Senest med Yousee´s etablering af fibernet, hvilket 
heldigvis forløb uden skader. Så en registrering af vores net, brønde og stophaner er meget 
vigtig for lignende opgaver i fremtiden.                                                                                 
Formanden omtalte vandværkets fine hjemmeside (sundbylillevand.dk ) og efterlyste 
kreative personer, som ville være med til at vedligeholde og udvikle hjemmesiden. Bl.a. vil 
vores renskrevne vedtægter blive lagt ind på hjemmesiden.                                                  
Der har været et tilsyn fra kommunen. Som påtalte mindre fejl, som alle er ordnet.                                                                                                        
Vandværket har fået lavet en hjemmeside, hvor man kan søge efter informationer og 
kontaktoplysninger (Sundbylillevand.dk)                                                                                    
Bestyrelsen har i perioden arbejdet videre med beredskabsplanen for hvordan vi skal 
håndtere forskellige situationer som strømafbrydelse, forurening og andet som kan have 
indflydelse på vores forsyning af rent drikkevand.                                                                     
Vi har skiftet forsikring til Tryg gennem Danske Vandværker. Hvor vi kunne få en bedre 
dækning til en god pris.                                                                                                      
Vedr. evt. etablering af grusgrav i Sundbylille følger vi udviklingen sammen med HOFOR 
og det lokale vandsamarbejde. Henvendelser vil til myndigheder vil ske i samarbejde med 
disse og andre lokale grupper, samt borgere i Sundbylille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Spørgsmålet om brænde på vandværkets grund. Viste sig at ikke være tilfældet efter 
henvendelse til brændets ejermand og kommunens matrikelkort.                             



Vandværkets bygning er blevet renoveret. Og skaderne på murværkets fuger, tag og 
inddækning er gjort færdige. 
Vi venter at få vores nye indvindingstilladelse.  
Og vores takstblad er godkendt. I øvrigt med uændrede takster siden 2013.                                
Formanden orienterede om samarbejdet og møderne i vandsamarbejdet. 
Spørgsmål fra forsamlingen vedr. brændet og grusgrav ansøgningen. 
Brændet havde vi opklaret ejerforholdet og placeringen på. 
Grusgrav projektet følger vi meget nøje og gør det som er nødvendigt. I samarbejde med 
lokale vansamarbejde og HOFOR. 
Vedr. nødforsyning ved evt. forurening. Så er vi godt stillet, da vi har 2 gode boringer. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
                                                                                                                                                 
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. 
 
 
 

3. Carsten fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de forskellige bilag.  
Forsamlingen vedtog regnskabet enstemmigt. 
Kristian spurgte til ledningnettes alder og holdbarheden af nuværende net. 
Og om det var muligt at spare op til udskiftning og vedligeholdelse. 
Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt. 
Se vedhæftede bilag. 
 

4. Carsten fremlagde budgettet for 2018 og gennemgik de forskellige noter. 
Nets vil have vores system over på en anden platform. 
Hvilket vil betyde at regninger vil komme på betalingsservice og i eboks. 
Der vil blive taget forbehold for forbrugere uden pc osv. 
Forsamlingen vedtog budgettet enstemmigt. 
Se vedhæftede bilag 
 

5. Formanden orienterede om analyser foretaget i 2017 og kommende prøver i fremtiden. 
Se vedhæftede bilag. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Allan Christensen genvalgt til bestyrelsen. 
 

7. Anders Nielsen valgt som suppleant. 
 



8. Kim Hansen valgt som revisor. 
 

9. Kristian Hofman-Bang valgt som revisor suppleant. 
 

10. Ingen forslag modtaget 
 

11. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 
Og afsluttede årets generalforsamling 
 
 
 


