
Meløse Vandværk A.m.b.a. 
 

 

Generalforsamling 
 

 

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 på Arresøhus 
 

 

D A G S O R D E N 
 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

 

4. Fremlæggelse af budget samt takstblad 

 

5. Valg til bestyrelsen 

 

På valg er  Henrik Jørgensen 

 Jens Kristensen 

 René Vogelius 

  

      

Valg af suppleant   

 

6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant 

 

På valg er  Claus Danielsen 

   

Suppleant: Jørgen Larsen 

 

7. Indkomne forslag 

 

8. Eventuelt  



FORSLAG til generalforsamling 2017 
 

Skal Meløse Vandværk A.m.b.a. overgå til distributionsselskab og selv anlægge 

en ny forsyningsledning og købe vandet i stedet for selv at producere det. 
 

    
 

BEGRUNDELSE 
 

For 60-70 år siden blev der lavet et lille vandværk i hver eneste lille by. Alene i 
den gamle Skævinge Kommune var der 9 i alt, og disse har fungeret fint. Men 

siden vandskatten blev indført i midt 90’erne, er kravene til drift af vand-
værkerne blevet større og større, så det vil kræve 1-2 heltids ansatte at følge 

med udviklingen, og dette kan et lille vandværk ikke bære i længden rent 
økonomisk, da vandforbruget ikke stiger. 

 
Derfor foreslår Meløse Vandværks bestyrelse at ændre Meløse Vandværk 

A.m.b.a. til et distributionsselskab. 
 

Det vil sige, at vandværkerne nedlægges og i stedet købes vandet. Vandet kan 
købes fra Hillerød Forsyning, hvor dagsprisen i dag er kr. 1,77 + moms pr. m3. 

 

Det kræver, at vi anlægger en ledning fra Møllevej i Hillerød til Meløse Industri 
– en strækning på 4 km. Pris ca. 2 til 2,5 mill. kr. 

 
Prismæssigt vil det ikke berøre den nuværende m3-pris på kr. 3,50 + moms, 

idet anlægsomkostningerne vil blive finansieret delvis af egenkapitalen, og 
resten lånefinansieres. 

 
Gør vi ikke noget, vil prisen stige meget i de kommende år, da produktionsom-

kostningerne vil stige betragteligt, for at vandværket kan overholde grænse-
værdierne for vandkvalitet. 

 
 

Meløse, den 31. januar 2017 
 

Bestyrelsen for Meløse Vandværk A.m.b.a 


