Andelsselskabet Sundbylille Vandværk
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggaard 25 august.

Dagsorden ifølge vedtægterne.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse v. Carsten Madsen.
Budget for 2021 fremlægges v. kasserer Carsten Madsen.
Vandanalyser.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Carsten Madsen. Carsten Madsen modtager genvalg.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Valg af revisor suppleant.
Behandling indkomne forslag.
Eventuelt

1. Kurt Lorentsen blev enstemmigt valgt til dirigent. Og gennemgik dagsordenen.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var korrekt indkaldt efter vedtægterne.

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og redegjorde for det videre arbejde.
Efter generalforsamlingen den 8. juli 2020, konstituerede bestyrelsen sig på sit første møde den 11.
august 2020. Bestyrelsen har således i indeværende periode bestået af
Formand:

Per Lundgaard Christensen, Oppe-Sundbyvej 3,

Sekretær:

Allan Christensen, Højskolevej 3,

Kasserer:

Carsten Madsen, Sundbylillevej 46,

Suppleant:

Anders Herping Nielsen, Sundbylillevej 17,

Bestyrelsens 4 medlemmer har deltaget i alle bestyrelsesmøder, 5 i alt, samt to græsslåningsmøder på
vandværksgrundene.
De planer der på generalforsamlingen i 2020 blev fremlagt for etablering af en reserveledning fra
Slangerup Vandværk ad Højskolevej pga. den i maj 2020 konstaterede forurening i boring, blev
fremskyndet i efteråret 2020, da det ved en prøvetagning i august 2020 i boring 2 viste sig, at også den
var forurenet dog med så minimal en overskridelse at det uden sundhedsfare og med kommunens
accept, var muligt at tage vand fra boringen indtil ledningen fra Slangerup stod klar.
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Det gjorde den i januar 2021 – omkoblingen skete lige omkring den 8/1-2021 og Sundbylille modtager
herefter alt sit vand fra Slangerup Vandværk.
I det hele taget har vandværket stor glæde af kontakten til Slangerup Vandværks driftsleder Max
Christensen, der løbende er behjælpelig med stort og småt, råd og vejledning.
I året der er gået er der blevet tilsluttet én ny forbruger - ejeren af den tomme grund på hjørnet af
Højskolevej og Sundbylillevej og bestyrelsen har i august 2021 været til møde med Max Christensen
vedr. en evt. tilslutning af Motocross-banen ved Hagerupvej. Dette undersøges videre og der planlægges
et møde med Frederikssund Kommune, der har lagt ud for ledningen ude i den ende af nettet og derfor
er inddraget.
Omkoblingen til vand fra Slangerup Vandværk har positivt betydet en reduktion af antallet af
prøvetagninger, en væsentlig udgift i regnskabet. Således skal der ikke mere tages prøver på selve
vandværket men udelukkende ved forbrugeres haner – for nemheds skyld er det hos Allan på
Højskolevej og hos Carsten Sundbylillevej der tages prøver – geografisk ligger de godt placeret i hver sin
ende af nettet.
Kommunen reviderede sit prøveprogram efter omkoblingen og som en følge af, at vi ikke henter vand
op fra de to boringer er vandværkets indvindingstilladelse inddraget.
Vi har haft et godt samarbejde med Frederikssund Kommune i de forløbne år – bestyrelsen har holdt
møde med den ansvarlige for vand, Louise Petersen, der har svaret på forskellige spørgsmål som
bestyrelsen havde omkring det, at sammenlægge sig med et andet vandværk.
Vi skal afhænde de to grunde som boringerne ligger på, da Andelsselskabet Sundbylille Vandværk ikke
kan indeholde værdier, når det nedlægges. Den ene grund, ved Højskolevej, går tilbage til Jan på
Bybjerggård, hvis familie i sin tid stillede arealet til rådighed. Grunden bliver landbrugsjord igen.
Den anden grund, hvor også vandværksbygningen og buffertanken ligger, er i lokalplanen beregnet til
’teknisk anlæg’. Bestyrelsen har fået melding fra kommunen om at en lokalplansændring skal bekostes
vandværket, hvilket ikke synes realistisk. Bestyrelsen arbejder på at afhænde grunden ’som beset’ – hvis
nogen kan få glæde af arealet og acceptere at der ikke må bygge bolig på grunden, vil det være det
bedste. Bestyrelsen har af flere omgang forespurgt om der er nogle af medlemmerne der kunne være
interesseret. Der arbejdes videre hermed og en positiv henvendelse er i spil.
Næste skridt er at få sløjfet de to boringer. Det skal gøres af et firma med autorisation. Carsten er i gang
med tilbudsindhentning. I foråret skal der skiftes målere – en løsning med digitale målere med
fjernaflæsning – det er et krav fra Slangerup Vandværk at dette er sket inden den endelige
sammenlægning. Bestyrelsen arbejder på at Sundbylille Vandværk er sammenlagt med Slangerup
vandværk ved udgangen af 2022.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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Der har været konstateret kortvarigt trykfald hos andelshaver på Sundbylillevej.
Som henvendte sig til Slangerup Vandværk med problemet.
Det er Slangerup Vandværk der skal kontaktes ved driftsforstyrrelser.
Vi kan opleve et lidt højere vandtryk efter tilslutningen til Slangerup Vandværk.
De nye vandmålere vil være med fjernaflæsning

3. Det reviderede regnskab for 2020:
Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af kasserer Carsten Madsen.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Budget for 2021:
Budgettet blev fremlagt og kommenteret af kasserer Carsten Madsen.
godkendte budgettet.

Generalforsamlingen

5. Vandanalyser:
Der er udtaget vandprøve i juli måned på Sundbylillevej 46. Der skal laves 2 vandprøver i år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Carsten Madsen - Genvalgt
7. Valg af suppleant til bestyrelsen: Anders H. Nielsen - Genvalgt
8. Valg af revisor: Kim Hansen - Genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant: Kristian Hofman Bang – Genvalgt
10. Indkomne forslag: Der ikke indkommet forslag fra andelshavere.
11. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Der var 12 andelshavere repræsenteret på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne. Allan Christensen
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