
                                                                                                                        

 

Andelsselskabet 
Sundbylille Vandværk 

 

Referat af generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggård den 8 juli 2020.  

Anders Nielsen bød de fremmødte velkommen. Der var 13 andelshavere repræsenteret. 

 

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

       Dirigenten oplæste dagsordenen og gennemgik punkterne. 
       Der er ikke indkomne forslag til dagsordenens punkt 10. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år.                                                                                                 

2a. Status for og foreløbig plan for etablering af forsyningsledning til Slangerup Vandværk 
og afvikling af Sundbylille Vandværk. 

3. Det reviderede regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse ved kasserer Carsten Madsen. 
4. Budget for 2020 fremlægges ved kasserer Carsten Madsen. 
5. Vandanalyser.  
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor. 
9. Valg af revisor suppleant. 
10. Behandling af indkomne forslag. 
11. Eventuelt 

 

 
       Dirigenten gav derefter ordet til bestyrelsen, for bestyrelsens beretning. 
 
 



 
 
 

 
2. og 2a. Anders Nielsen orienterede om bestyrelsens sammensætning og bestyrelsens arbejde i det        

forgangne år og orienterede om vandværkets aktuelle situation og drift.  
Vandværket bliver tilset ugentligt og serviceret af Slangerup Vandværk, hvilket er en meget 
driftssikker og økonomisk ordning.                                                                   
 Der blev endvidere orienteret om bestyrelsens møder og praktiske arbejde på 
vandværksgrunden. 
I samarbejdet med Slangerup Vandværk arbejder vi på at få etableret en ledning, så vandet 
fremover bliver leveret fra Slangerup Vandværk. 
Anders Nielsen orienterede endvidere med udgangspunkt i det, der blev oplyst i indkaldelsen til 
generalforsamlingen i marts, der blev aflyst og indkaldelsen til generalforsamlingen i juli om 
disse planer, der over en årrække vil indebære en sløjfning og nedlæggelse af vandværket.                          

Carsten Madsen oplyste at prisen for forbindelsen til Slangerup vil være ca. 250.000 kr. 
Desuden kan der komme uforudsete udgifter i forbindelse med selv udførelsen af arbejdet.          
Vi vil derfor i en periode skulle spare op til etablering af forbindelsen og senere nedlukning af 
vandværket. Vores nuværende vandpriser er højere end Slangerups, så længere på sigt vil 
priserne blive lavere, selv om vi som andelshavere skal betale et tilslutningsbidrag ved 
sammenlægning med Slangerup Vandværk. Som det fungerer nu, kører vi med sms-alarmer 
ved driftsfejl. Ved tilslutning til Slangerup vil vi få en mere sikker og stabil vandforsyning.  
Der stilles øgede krav til drift, flere analyser og dermed øgede udgifter, samt øgede krav til 
uddannelse og deltagelse i møder. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Søren S: Vil vi få leveret vand fra Slangerup Vandværk inden overtagelse / sammenlægning ?  

Svar: Ja, det er det som vi arbejder hen imod. De faste udgifter til analyser, afgifter vil 
fortsætte. Priserne hos Slangerup Vandværk er lavere, end vores nuværende grundet en god og 
sund økonomi. Ved overtagelse skal vi betale tilslutningsafgift til Slangerup Vandværk.                                                                                                                                                

Efter yderligere drøftelse godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning og 
bestyrelsens foreløbige plan for etablering af forsyningsledning til Slangerup Vandværk og 
afvikling af Sundbylille vandværk. Der var således ikke på generalforsamlingen indvendinger 
imod, at bestyrelsen arbejder videre med snarest muligt at få etableret en forsyningsledning fra 
Slangerup Vandværk og med planen om afvikling af Sundbylille Vandværk og andelshavernes 
samtidige optagelse i Slangerup Vandværk.  

 

 



 

 

 

3. Carsten Madsen fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de tilhørende noter. 
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt. 

4. Carsten Madsen fremlagde og kommenterede det kommende budget.                                
Budgettet blev enstemmigt godkendt.                                                                                                                                    

5. Vi følger planen for analyser udført af Eurofins. Vi følger Vandsamarbejdets analyseplan.     
Med hensyn til pesticidfund henvises til indkaldelsen til generalforsamlingen 

6. Valg af medlemmer til bestyrelse: Per Lundgaard Christensen - Valgt 

                                                             Allan Christensen – Genvalgt 

 

7. Valg af suppleant: Anders H. Nielsen - Genvalgt 

8. Valg af revisor: Kim Hansen - Genvalgt 

9. Valg af revisor suppleant: Kristian Hofman Bang - Genvalgt 

10. Der var ikke modtaget forslag. 

11. Evt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden. 

 

På bestyrelsens vegne. Allan Christensen 

 

 

 


