
Vejby Vandforsyning A.m.b.a. 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Vejby Forsamlingshus. 

Der var 23 andelshavere til stede, og 5 var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 28 stemmer. 

 

Bestyrelsesformanden, Peder Andersen bød velkommen til andelshaverne.  

 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Flemming Denker, formand i Tisvilde Vandværk. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2017. 

Formand Peder Andersen kommenterede årets beretning, som er udsendt sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen.  

På trods af rettidig kvittering fra posthuset, var enkelte postomdelte mødeindkaldelser først 

nået frem til andelshaveren 6 dage efter indleveringen på posthuset. Formanden bekla-

gede den svigtende postservice og brugte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at 

Vandværket får oplyst alle tilgængelige E-mail adresser, da det er en sikker måde at ud-

sende post på.   

Herefter fortsatte formanden med de mundtlige kommentarer til beretningen: 

Der har i årets løb været et større ledningstab, som det kaldes, når der har været et vand-

spild, enten ved brud på Vandværkets ledningsnet eller hos en af forbrugerne i forbindelse 

med frostsprængninger eller andre uheldige hændelser. Det skyldes, at der har været et 

par brud på Vandværkets ledninger og et par tilfælde med meget store vandskader hos 

forbrugerne. Da vandspildet i år har oversteget 10 %, har Vandværket fået en mindre straf-

afgift fra Skat. 

I beretningen side 8 tilføjes til afsnittet om vandkvaliteten, at det - på trods af det i øvrigt 

upåklagelige prøveresultat - skal bemærkes, at man ved en prøve udtaget på Vandværket 

i juli 2017 fandt vandets farve let gullig, ligesom farvetal og turbiditet var forhøjet. Disse 

fund har dog ingen sundhedsmæssig effekt, men har udelukkende kosmetisk betydning. 

Pressen har for nyligt omtalt undersøgelser for pesticidet 1,2,4 Triazol. Det er en ny under-

søgelse, som Vandværket fremover vil teste for. Formanden nævnede også en undersø-

gelse vedrørende mikroplast i drikkevandet. Det er konstateret, at der ikke findes mikro-

plast i grundvandet i Danmark. 

I afsnittet om sektionsbrønde på beretningens side 4 oplystes det, at der på nuværende 

tidspunkt er etableret nye sektionsbrønde – dags dato er 8 ud af 10 planlagte brønde sat 

ned. De nye brønde er et redskab til hurtig opsporing og dermed reparation af brud på led-

ningsnettet, og har allerede bevist deres værd ved flere lejligheder. De 2 manglende 

brønde installeres så hurtigt som muligt, hvilket betyder, at hele Vandværkets ledningsnet 

kan overvåges centralt. Ledningerne fra det centrale net ind til forbrugerne er dog ikke in-

kluderet i denne overvågning. For at den skal være komplet, fordrer det, at der installeres 

elektroniske vandmålere hos forbrugerne. 



 

Der findes forskellige typer af elektroniske målere, eksempelvis en vandmåler, der sam-

menkobles med Ørsteds fjernaflæselige elmålere eller målere, der har et separat system. 

Men alle den nye type målere har den fordel, at det umiddelbart kan konstateres, hvis der 

er vandspild hos en forbruger – af Vandværket og af den enkelte forbruger. Vejby Vandfor-

syning har ikke taget føringen på dette felt, både fordi der er tale om ny teknologi, og fordi 

vi gerne lader andre om at stå for opsporing af børnesygdomme, og fordi Vejby Vandforsy-

ning har haft gode målere, hvis levetid vi først nu kan se enden på. Vi er indgået i et sam-

arbejde med Tisvilde Vandværk, som vi på mange andre måder samarbejder tæt med, om 

at afsøge markedet for at finde de bedst egnede og mest holdbare elektroniske vandmå-

lere. Ved et eventuelt fællesindkøb kan vi formentlig også opnå en gunstigere pris. I øvrigt 

er Vejby og Tisvilde de eneste vandværker, i Nordsjælland, som endnu ikke har elektroni-

ske målere. Årsagen til bestyrelsens forslag til en fireårig bidragsforhøjelse er et ønske om 

at være forberedt når den endelige beslutning om indkøb af målere tages, således at en 

større engangsopkrævning hos andelshaverne ikke kommer på tale.   

 

Efter beretningens aflæggelse efterspurgte dirigenten bemærkninger fra forsamlingen: 

 

Susanne Legene, Tårnbakken 19, ville vide hvorvidt elektroniske målere vil overflødiggøre 

sektionsbrøndene. Svar: De bliver ikke overflødige, da man kun ser den enkelte andelsha-

vers forbrug via de elektroniske målere. Sektionsbrøndene er essentielle i hurtig opsporing 

af brud på Vandværkets ledningsnet. 

Erik Pedersen, Valmuevej 20: Finder det problematisk, hvis en andelshaver bliver opkræ-

vet et beløb de næste år og derefter sælger sin ejendom, inden de nye målere bliver in-

stalleret. Endvidere finder han det problematisk, at det opsparede beløb kommer til at stå 

på en konto, som ikke giver rente – faktisk skal man i dagens økonomiske klima være 

glad, hvis man ikke skal betale for at have indestående beløb i en bank. Han mener, at det 

er bedre, hvis den enkelte selv sparer op, og Vandværket så senere opkræver beløbet hos 

andelshaveren. 

 

Dirigenten henviser økonomispørgsmål til dagsordenens punkt 4. Han beder om en god-

kendelse af beretningen inklusive en beslutning om anskaffelse af nye målere, og genta-

ger formandens argumenter for elektroniske målere. 

Helge Sølgaard, Koglevej 16: Mener at andelshaverne endnu ikke behøver elektroniske 

målere, men at man skulle bibeholde de mekaniske målere, der er meget billigere. ”Alle 

har godt af at se ned i deres brønd, og vi har på nuværende tidspunkt gode målere”. Be-

mærker endvidere, at det er forkert at forhøje det faste bidrag med 100 kr. i år. En forhø-

jelse bør ligge på vandprisen.  

Erik Pedersen, Valmuevej 20: Hvis vi godkender beretningen, betyder det så, at bestyrel-

sens anbefaling om at fortsætte arbejdet med elektroniske målere også bliver godkendt? 

Donald Axel, Saxenkolvej 20:Kunne man gennemføre to afstemninger, én om anskaffelse 

af målerne og én om resten af beretningen? 

Susanne Legene, Tårnbakken 19: Foreslår, at man først på et senere tidspunkt tager en-

delig stilling til de elektroniske målere.. 

Suzannah Birk Larsen, Kongelysvej 5: Hvad er grunden til, at Vandværket skal betale 

bøde for vandspild over 10 %? Svar: Det er en lovbestemt strafafgift m.h.p. at begrænse 

vandspild mest muligt. 



 

Henrik Lorentzen, Stokkebjergsvinget 20: Hvad betyder det, at farven er afvigende? Svar: 

Der er tale om naturlig farve, og det er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt.   

Helge Sølgaard: Foreslår, at man udskyder en beslutning vedrørende de elektroniske må-

lere til en senere generalforsamling.  

Dirigenten fastholder, at der skal afholdes en afstemning vedrørende elektroniske målere 

og om vedtagelse af beretningen.  

Formanden Peder Andersen beder forsamlingen om at tænke på fremtiden. Vi er primært 

et sommerhusområde, og forbrugerne kommer ofte i længere perioder ikke i husene. Også 

af denne grund er fortsat arbejde med de elektroniske målere vigtigt. Formanden foreslår, 

at bestyrelsen på næste års generalforsamling fremlægger en mere detaljeret plan for in-

stallation af elektroniske målere. 

Dirigenten foreslår, at beretningen modificeres, således at punktet om anskaffelse af elek-

troniske målere behandles på en senere generalforsamling. Beretningen vedtages herefter 

ved akklamation. 

 

3 og 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2017 og forslag til revideret 

budget 2018, budget 2019 og takstblad for 2019, herunder meddelelse af decharge 

til bestyrelsen. 

Kasserer Peter Riis-Hansen gennemgik det udsendte regnskab for 2017.  

Erik Pedersen, Valmuevej 20: Hvad er grunden til, at det på side 19 fremgår, at udgifterne 

til It abonnementer og service er steget fra 25.000 til 64.000 kr.? Svar: Det skyldes, at 

SRO-anlægget (styring, regulering og overvågning) er blevet endeligt tilpasset i løbet af 

året. 

Susanne Legene, Tårnbakken 19: Hvem vedligeholder målerbrøndene? Svar: Hvis der er 

problemer i brøndene, kommer Vandværket og tilser og reparerer, hvis nødvendigt. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Det reviderede budget for 2018 og budget for 2019, som ligeledes er udsendt sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået. I disse budgetter er indregnet 

en forhøjelse som er 100 kr. på det faste bidrag til Vandværket og ca. 75 kr. som er 2018-

delen af den foreslåede årlige opsparing på 562,50 kr. til elektroniske målere. I 2019 er det 

fulde beløb medtaget. 

Erik Pedersen, Valmuevej 20 foreslår, at opsparingen af pengene til de elektroniske må-

lere udskydes til senere. 

Susanne Legene, Tårnbakken 19 er enig. 

Helge Sølgaard, Koglevej 16 foreslår, at vi følger Vandsektorens bogstav om at lægge for-

højelsen på vandforbruget og ikke på den faste afgift. 

Steen Larsen, Stationsvej 20 svarer hertil, at det står der ikke noget om i Vandsektorloven. 

Men det var på et tidspunkt en anbefaling fra Miljøstyrelsen. Det er normalt i sommerhus-

områder, at det faste bidrag er højere. 

Helge Sølgaard trak herefter sit forslag tilbage. 

Dirigenten foreslog en afstemning om at opsparingen til de kommende elektroniske målere 

skulle udgå af budgetterne for 2018 og 2019. Afstemning ved håndsoprækning: 

14 stemte for at opsparingen skulle udgå af budgetterne, 11 stemte imod. 25 stemmer i alt, 

3 undlod at stemme. 

Opsparingen til elektroniske målere blev ikke vedtaget. 



 

Budgetterne blev herefter inklusive en forhøjelse af det faste bidrag fra 350 til 450 kr. ved-

taget ved akklamation. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Feline Munck, villig til genvalg 

Jørgen Lilholm, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved akklamation. 

 

Bestyrelsen foreslår at Henrik Porst genvælges som suppleant til bestyrelsen. Formanden 

efterlyser endnu en suppleant kandidat. Susanne Legene, Tårnbakken 19 melder sig, Kaj 

Uhre, Kælderbjergvej melder sig. Ved skriftlig afstemning blev Henrik Porst og Susanne 

Legene valgt. 

 

6. Valg af revisionsfirma og kritiske revisorer. 

Som ekstern revisor valgtes ReviPoint A/S 

Som kritisk revisor valgtes Kirsten Brennum  

Som suppleant for kritisk revisor valgtes Kaj Uhre. 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag  

 

8. Eventuelt. 

Visti Birk Larsen, Kongelysvej 5 forklarede, at han plejer at tage et foto af sin målerstand i 

brønden, hvorefter det kan forstørres, så man nemmere kan aflæse de små tal. 

Erik Pedersen, Valmuevej 20 foreslår, at Vandværket finder en anden bank, der kan give 

en smule i rente. Kassereren svarede, at det er nærmest ikke muligt, da alle banker skal 

betale 0,4 % i rente til Nationalbanken af deres indeståender. 

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden sluttede med at takke diri-

genten for god mødeledelse. 

 

 

 

          Flemming Denker                       Feline Munck 

                  Dirigent              Referent 

 

 

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peder Ander-

sen som formand, Jørn Stålfos som næstformand, Peter Riis-Hansen som kasserer og Fe-

line Munck som sekretær.  

Desuden blev det besluttet, at næste års ordinære generalforsamling afholdes den 4. 

maj 2019 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus.  

 


