
Orientering til generalforsamlingen  
  

"Der var engang" tilbage i 1962, hvor en gruppe Meløseborgere blev enige om at stifte et 
andelsselskab, hvor man ville hjælpe hinanden med at producere rent og billigt vand på et fælles 
vandværk i stedet for hjemme på hver enkelt husstand....  
  
Det store fællesskab som dannede baggrund for stiftelsen af Meløse Vandværk har jeg de seneste 

8 år, først som bestyrelsesmedlem og senere formand, haft meget svært ved at mærke. Og det har 

også været svært at hverve nye medlemmer til bestyrelsen.  

  
Andelsselskabet har kørt fantastisk godt og billigt i mange år. Mest fordi Jens Kristensen,  stort set 
egenhændigt, stod for vandværksanlæg, bygninger, analyser, ledningsnet, boringer mv., samt en 
stor del af bestyrelsesarbejdet; mens Inge passede kontoret, telefonen og administrationen.  
  
Tiden er blevet en anden nu end i 1962, både i foreningslivet og vores fællesskabsfølelse. 
Samtidigt med at vores forventede serviceniveau nu er blevet så højt, at jeg ikke længere tror på, 
at dette kan klares af nogle få frivillige.   
 
Jeg har haft en del samtaler med andelshavere, der slet ikke var klar over, at vi er et andelsselskab, 
som er baseret på lokale frivillige andelshaveres indsats, og de ønsker blot, at vandforsyningen 
kommer og fixer problemerne, når de ringer. 
  
Det opleves, mere som en aftale, med et firma, og det er jo lige det, vi ikke er....  
 
At passe et vandværk i dag, med et jævnt stigende kvalitetskrav fra stat og kommune, er en stor 
opgave for en lille håndfuld frivillige, der som regel tilmed har et fuldtidsjob ved siden af.  
 
Jeg føler, at tiden for den lille hyggelige andelsforening er løbet fra os.  
  
Foruden den forøgede forventning til serviceniveauet overfor andelshaverne er alle, der på den 
ene eller anden måde har været involveret i driften af vandværket igennem tiden, blevet anklaget 
for de mest uhyrlige ting.   
 
Dette gælder både i medierne, hjemme ved os selv privat, på flere afd. hos kommunen, hos 
politiet, hos vores samarbejdspartnere, på vores private arbejdspladser osv. (se bl.a. det ene 
vedhæftede forslag og beretninger på hjemmesiden)  
 
Så kan man sige: "det jo blot er en enkelt eller to, der brokker sig". Men vi sidder som ulønnede 
frivillige og bruger mange timer på at få vores fælles A.M.B.A. til at levere godt og billigt vand til 
hele byen. Mens vi bremses hele tiden af høringssvar, mistillid og politianmeldelser.  
  
Alt dette har gjort, at jeg har bestemt mig for ikke at stille op til genvalg i bestyrelsen, når jeg er på 
valg til næste år.  
  
Der er mit indtryk, at der heller ikke er nogen i den nuværende bestyrelse, som har lyst til at 
overtage formandsposten.   



 
Jeg opfordrer derfor til, at så mange som muligt møder op til generalforsamlingen, især hvis der 
sidder en/flere andelshaver(e) med en vandværksformand i maven. Så har hele bestyrelsen en 
chance for at nå og få sat den kommende formand ind i arbejdsgangene i bestyrelsen og få de 
rette kompetencer vha. kurser osv. 
  
Hvis vi ikke kan stille med en hel bestyrelse efter næste års generalforsamling, bliver det svært at 
videreføre Meløse Vandværk som et selvstændigt vandværk. 
  
Med venlig hilsen   
  
René Vogelius  
Formand for Meløse Vandværk A.M.B.A.  
  
 


