Meløse Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamling 11. marts 2020
Referat
Generalforsamlingen blev holdt på Arresøhus, Store sal. Der var 34 personer til stede, samt 5 medlemmer
fra bestyrelsen.
Referent: Marianne Roed Jakobsen

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Karen Damgaard som dirigent. Karen blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var
modtaget 1. februar. Hun konstaterede endvidere, at det var positivt med så stort et antal fremmødte.
Endelig indskærpede dirigenten, at generalforsamlingen skulle afholdes i en ordentlig og sober tone.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Formand René Vogelius aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet.
Da formanden blev afbrudt i sin beretning af en deltager, gentog dirigenten sin opfordring til, at alle
skal tale pænt til hinanden. Deltageren kritiserede, at hendes indsendte spørgsmål ikke var blevet
besvaret – dirigenten henviste til, at de indsendte spørgsmål/kommentarer skulle behandles under
punkt 7.
Der blev stillet spørgsmål om man ved, hvor de pesticider, der er målt i vandet, kommer fra? Hertil
svarede formanden, at det først afklares, når man gennemfører en boringskontrol. Tendensen er
desuden, at man finder flere pesticider, fordi testmetoderne bliver stadig mere forfinede. Det forventes
ikke, at testresultaterne vil være anderledes, hvis vi modtager vand fra Hillerød. Der gennemføres test
en gang om måneden.
Hvis kildepladsen skal rykkes, skal den rykkes relativt langt, så man ikke fortsat er i samme
indvindingsområde.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Kasserer Søren Hjortskov fremlagde det reviderede årsregnskab. Regnskabet er revideret, revisionen
har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Der blev stillet spørgsmål til fordelingen af produktionsomkostninger på anlæg 1 og 2. Hertil svarede
bestyrelsen, at der er ca. 4 gange dyrere at indvinde vand på anlæg 2, end på anlæg 1.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Fremlæggelse af budget samt takstblad
Kasserer Søren Hjortskov fremlagde budgettet og takstbladet. Kassereren beklagede, at budgettet ved
en misforståelse ikke var blevet kopieret til uddeling, begge dele vedlægges referatet.
Takstbladet er godkendt af kommunen, og kan derfor ikke ændres. Det blev foreslået at man sætter
rykkergebyrerne op fra 2021.
En andelshaver kommenterede, at det var dyrt at blive tilsluttet igen, hvis adgangen til vandværket har
været lukket. Bestyrelsen forklarede, at det er i tilfælde, hvor en ejendom har været helt koblet af, og
der eksempelvis skal graves mm, for at få genåbnet adgangen.
Der blev spurgt, om der er lagt en buffer ind i budgettet, når Jens Kristensen nedtrapper sine opgaver.
Bestyrelsen svarede hertil, at man er klar over, at der vil komme flere udgifter, og at man afsøger
forskellige muligheder.
Bestyrelsen omdelte en oversigt over priser, hvoraf det fremgår at Meløse Vandværk er klart billigst i
forhold til de omkringliggende vandværker.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.
5. Valg til bestyrelsen
En andelshaver udtrykte, at hun ikke havde tillid til bestyrelsen. Flere andre udtrykte fuld opbakning til
bestyrelsen. Dirigenten forespurgte herefter, om der var et ønske om at erklære mistillid til
bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, og der var massiv opbakning til bestyrelsen fra forsamlingen.
Søren Hjortskov og Troels Pedersen blev herefter valgt uden modkandidater.
Jesper Kolmos, Kildevænget 22, Meløse, blev valgt som suppleant.
6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
Ole Roed Jakobsen blev genvalgt som revisor, Jørgen Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant, begge
uden modkandidater.
7. Indkomne forslag – Bodil Maja Larsen og Ingerbrit Fonnesbesch (vedlagt indkaldelsen)
Bodil Maja Larsen og Ingerbrit Fonnesbech havde fremsendt en række spørgsmål forud for
generalforsamlingen. Dirigenten præciserede, at der skal være tale om forslag, ikke spørgsmål, ellers
kan det ikke behandles under dette punkt.
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