Referat af generalforsamling for Meløse Vandværk A.m.b.a. den 23. marts 2022
Der var fremmødt i alt 32 andelshavere.

1. Ole Roed Jakobsen blev valgt som dirigent. Ole orienterede om at flere af de fremsendte forslag
ikke kunne betegnes som forslag, men havde karakter af spørgsmål som kunne stilles og besvares
under bestyrelsens fremlæggelse af beretning og regnskab.
2. Formand René Vogelius aflagde beretning jf. vedhæftede. Beretningen blev godkendt efter
følgende drøftelser:
Der var spørgsmål omkring forsyningsledningen fra Hillerød til Meløse vandværk, da en
andelshaver havde forstået at forsyningsledningen var en del af vandforsyningen fra værket i
Ullerød. Dette er ikke tilfældet, da forsyningsledningen til Meløse Vandværk er særskilt og derfor
ikke løber sammen med andres vandforsyninger.
Mængden af pesticider er målbare i både boringer og afgang fra værk I, dog p.t. ca. 5 gange under
det stillede krav.
På forespørgsel redegjorde René Vogelius for anvendelse af fraskyl af okker.
Vandværkets historie fra etablering til nu blev kort gennemgået.
Omkring erstatning for ændring af vandspejl blev det oplyst at Meløse Vandværk A.m.b.a. ikke er
erstatningsansvarlig for det. De andelshavere, omkring Kappelskov, der kan blive påvirket af
ændringer i vandspejl har fået besked. Vandspejlet i Kappelskov er 7 m og i Meløse er det 12 m.
Brandhaner er et misvisende udtryk, da deres eneste funktion er som skyllehaner. Brandvæsenet
SKAL hente vand på selve vandværket.
Erik Hansen, Lundholm, takkede for et godt samarbejde med vandværket og oplyste samtidig at
hans plan er at sælge hans kvægbesætning pr. 1-11-2022, hvilket vil betyde en væsentlig reduktion,
ca. 6.000 m3 årligt, i udpumpning af vand fra værket.
3. Kasserer Søren Hjortskov fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.
4. Derefter fremlagde kassereren budget og takstblad. Takstbladet skal godkendes af Hillerød
Kommune i december for det kommende år, hvilket betyder at det takstblad der skal sendes til
godkendelse i december i år vil være påvirket af, at Lundholm ikke længere skal aftage 6.000 m3
vand årligt. Denne kendsgerning affødte en drøftelse af om det skulle påvirke m3 prisen og/eller
fast årligt bidrag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Søren Hjortskov, genvalgt
Troels Pedersen, genvalgt
Jan Mobro, nyvalgt suppleant

6. Valg af revisor:
Ole Roed Jakobsen, genvalgt
Katja Fonnesbech, genvalgt revisorsuppleant

7. Indkomne forslag:

Jens Kristensen foreslog at Hillerød Forsyning A/S overtager Meløse Vandværk A.m.b.a.
Iflg. Vandforsyningsloven kan vandværker lægges ind i større forsyninger. Forslaget blev
kommenteret livligt herunder disse:
Bodil Maja Larsen: Hillerød Forsyning er et kæmpe gældshul med garanti fra kommunen.
Alex Nielsen : Helt lavpraktisk er det svært af få bestyrelsesmedlemmer og der er utroligt meget
bestyrelsesmedlemmerne skal sætte sig ind i, derudover er vores værker efterhånden af ældre
datoer.
Erik Hansen: Ingen bestyrelsesmedlemmer får løn for et meget omfattende frivilligt arbejde. Det vil
sikre os vand fremadrettet.
Joel Klerk: Fælles aktiviteter i lokalsamfundet er efterhånden forsvundet, og det vil gå samme vej
med vandværket, da det er et tungt frivilligt arbejde, som der ikke er stor interesse for at påtage
sig. Overlad bøvlet til Hillerød Forsyning og stop skænderierne.
Afstemningen blev 1 imod, 1 neutral og 30 for, hvilket betyder at bestyrelsen arbejder videre med
forslaget og indkalder til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling når der foreligger
et beslutningsgrundlag.

Bodil Maja Larsen havde fremsat følgende forslag:
Meløse Vandværk A.m.b.a. skal tilslutte sig Ullerød Vandkontor, som udfører administration for
private vandværker. Ingen afstemning, da Meløse Vandværk har tilsluttet sig vandkontoret, og
samarbejdet forventes igangsat så snart kontofuldmagter er på plads, hvilket forventes ca. 1-42022.
Aftalen omkring leje af kontor/arkiv hos Jens Kristensen bør straks ophøre. Der blev kommenteret
på nødvendigheden af opbevaringsplads, hensynet til GDPR og lejens størrelse. Jens oplyste, at der
forelå lejekontrakt. Det blev vedtaget, at aftalen kan fortsætte som hidtil, idet stemmerne fordelte
sig med 1 for, 2 neutrale og 29 imod.
Herefter et forslag, som reelt var et ønske om en redegørelse for forsyningsledningen, som Bodil
Maja Larsen havde fået forståelse af også dækkede Ullerød. Dette blev besvaret af formanden i
dennes beretning.

Dette blev fulgt at et forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne tog stilling til deres virke i
bestyrelsen. Det var en opfordring som der ikke kan stemmes op, da det er individuelle spørgsmål,
som det enkelte bestyrelsesmedlem må stille sig selv.
Forslag om at alle regninger, tilbud m.m. skal fremlægges . Specifikt ønskede Bodil Maja Larsen at
se regninger og aftaler med Dines Jørgensen og med SHT. Der blev påpeget at der skulle tages
hensyn til databeskyttelsesloven, hvorefter forslaget kom til afstemning. 1 stemte for, 2 neutralt og
29 imod.
Sidste forslag gik på at bestyrelsen skal svare når en andelshaver retter henvendelse med et aktuelt
spørgsmål. Forslaget var ikke til afstemning, men affødte nogen snak omkring rimeligheden i
gentagne henvendelser omkring samme emner. Det er en stor belastning for en frivillig bestyrelse,
som på et tidspunkt har valgt at stoppe med at svare, idet gentagelserne var blevet omfattende.

René Vogelius, formand

Ole Roed Jakobsen, dirigent

Godkendt i mail af 13. april 2022 af såvel formand som dirigent.

