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Ordinær generalforsamling 

 

 

Onsdag den 11. marts 2020 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  Søren Hjortskov 

 Troels Pedersen 

      

Valg af suppleant    

 

6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant 

 

På valg er  Ole Roed Jakobsen 

   

Suppleant: Jørgen Larsen 

 

7. Indkomne forslag –Bodil Maja Larsen og Ingerbrit 

Fonnesbech(vedlagt indkaldelsen) 

 

8. Eventuelt  

 

HUSK: Ønsker man at deltage i spisning efter generalforsamlingen, bedes 

man tilmelde sig på post@melosevand.dk senest 5. marts. 



Meløse Vandværk A.m.b.a. 

Bestyrelse:   Kontor: 

Formand:  René Vogelius  Byvej 24, Meløse 
Kasserer: Søren Hjortskov  3320  Skævinge 
Ledningsmester:Henrik Jørgensen Tlf.  42 19 95 39 
Best.medlem: Alex Lund Nielsen  CVR-nr: 20974311 
Best.medlem: Troels Pedersen  Email: melose_vand@mail.dk 
 

www.melosevand.dk 

Orientering til andelshaverne 

Meløse Vandværk blev etableret i 1962, så produktionsanlægget nærmer sig 60 år, og derfor 

begynder en større renoveringsopgave at trænge sig på. 

Dette forudså bestyrelsen allerede i 2015 og gjorde rede for dette på generalforsamlingen i 

2016 og hvor de fremlagde 3 alternativer til, hvad der kunne gøres for at sikre fremtiden 

bedst muligt. Generalforsamlingen modtog ledningsforslaget positivt, og derfor ville 

bestyrelsen lave et oplæg til næste generalforsamling. 

På generalforsamlingen i 2017 blev projektet fremlagt. Ledningen fra Ullerød Møllevej ud til 

Frederiksværksgade 199 ville koste ca. 1 mill. kr. Da produktionsanlæg nr. 2 ville blive i 

overskud, kunne det, som grunden ville indbringe ved salg, blive brugt til videre finansiering 

af etape 2. Dette ville ikke påvirke m3-prisen for andelshaverne – i stedet kunne der spares 

ca. 40.000 kr. pr. år., fordi vandprisen i vores gamle ”vand bytte aftale” med Hillerød, lød på 

1,77 kr./m3 (den nyeste aftale fra 2019 er 3,47 kr./m3, da Hillerød Vand A/S ikke må sælge 

vand til en pris, der er under deres produktionspris)  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i 2017, så der kunne arbejdes 

videre med planerne. 

Inden igangsættelsen skulle Hillerød Kommune, som er tilsynsmyndighed, godkende 

projektet, og her ville man, for at fremtidssikre, have alle 3 etaper med, så der skulle 

udarbejdes et tillæg 2 til den gældende vandforsyningsplan. Men det var etape 1, det drejede 

sig om i 2017 

For at give tilladelse til projektet, skal en ændring af vandforsyningsplanen i høring, og her 

har alle lov til at gøre indsigelse, og det var der 2 andelshavere, der benyttede lejligheden til. 

Når der er indsigelser, kan en tilladelse ikke gives af administrationen, den skal godkendes af 

byrådet. De mødtes i august 2019, hvor tillæg 2 til vandforsyningsplanen blev godkendt. 

Den endelige godkendelse på opstarten af etape 1, fra Hillerød Kommune, foreligger endnu 

ikke. Der mangler stadigvæk en del papir arbejde. Hvornår vi får denne, vides ikke, det går 

jo lidt op ad bakke i øjeblikket.  

Jens Kristensen har, til stor beklagelse, meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætte 

det job, han ellers har udført helt fantastisk for Meløse Vand i alle disse år. Dette sætter os i 

en situation, hvor vi skal have løst alle disse opgaver på anden vis.   

I øjeblikket kører de 2 produktionsanlæg, vi har, men de er af ældre dato og vil give os store 

omkostninger i den nærmeste fremtid. (ombygning af rentvandstanke, BNBO erstatninger, 

tagpapstag, evt. pesticidramte boringer = kul filter eller nye boringer. Osv. 

Vi håber at se rigtig mange af jer til denne generalforsamling, da vi har en del udfordringer 

som vi skal have afklaret.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



30. januar 2020 
 
Meløse vandværks generalforsamling marts 2020 
 
Spørgsmål og forslag om mere åbenhed 
 
I Meløse vandværks formål står der blandt andet, at andelshavernes interesser skal varetages i alle 
spørgsmål, der står i naturlig tilknytning til andelshavernes vandforsyning. 
 
Det er nu blevet tydeligt, at der i bestyrelsen er personer, som har vanskeligt ved at varetage 
andelshavernes interesser. 
Spørgsmål til bestyrelsens medlemmer: Hvor længe har du siddet i bestyrelsen? Har du interesser til anden 
side, som kan påvirke dit arbejde i bestyrelsen? Hvilken betydning har vedtægterne for Meløse vandværk 
for dig? Skal vedtægterne overholdes? 
 
Der har ved de seneste generalforsamlinger været tale om en "nødledning" til Møllevej i Ullerød. Der er dog 
ikke noget, der hedder en "nødledning"! Det kan man konstatere ved hjælp af aktindsigt hos Hillerød 
kommune og Hillerød Forsyning. 
Hvad er forklaringen? Hvordan kan det ske? Hvad er meningen? 
 
Spørgsmål 
Hvilket arbejde har Dines Jørgensen A/S lavet for bestyrelsen? Hvad koster det? 
Hvad lyder tilbudet på fra "gravemester" Henrik Jørgensen (bestyrelsesmedlem) for at lægge 
"nødledningen" i Hillerød Forsynings område for Meløse vandværk?  
Hvilke andre firmaer har givet tilbud? Hvad lyder tilbudene på? 
Hvad er formålet med at skrive en tekst med overskriften: An. Nedlukning af Anlæg II. Indstilling til 
generalforsamlingen 21. marts 2018? Den tekst har aldrig været fremlagt på generalforsamlingen den 21. 
marts 2018. Hvem har skrevet teksten? 
 
Hvor kommer ideen fra, at andelshaverne i Meløse vandværk skal betale for at få lagt vandledninger i 
Hillerød Forsynings område, "købe vand" og få nedlagt Meløse vandværk. Der i øvrigt har lov til at indvinde 
grundvand frem til 2047 før tilladelsen skal fornyes. 
 
Forslag 
Ullerød  vandværk har den 1.1.2020 oprettet et vandværkskontor, der tager sig af regninger, 
administration, analyser af vand og dokumentation for private vandværker. Det kan være en mulighed for 
Meløse vandværk at tilslutte sig vandværkskontoret.  
 
Kontrakter 
Hvilket antal timer pr. uge er aftalt i kontrakten om administration for Meløse vandværk, hos Inge 
Kristensen? 
Hvem passer vandværkerne? Hvor mange timer er der aftalt om ugen? 
Hvornår er kontrakten om leje af "kontor" indgået og af hvem? 
Måske er tiden inde til at ophæve kontrakten? 
Hvem er det der skriver og sender e-mails for bestyrelsen i Meløse vandværk? 
 
På vegne af flere andelshavere 
 
Bodil Maja Larsen 
 






