
Veksø Vandværk                                                  Veksø den 28. marts 2016

Generalforamling onsdag den 16. marts 2016 kl 19, foreningslokalet i 
Multihallen i Veksø

Bestyrelsesmedlemmer til stede:

Per Jensen, formand
Lau Rasmussen, kasserer
Poul Neumeyer
Jens Vagn Nielsen
Hans Christensen, referent

Afbud: Søren Benthin

Der var fremmødt 14 interessenter 

Referat:

1. Valg af dirigent
Karin Christensen 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning
Formanden præsenterede beretningen ved et Power Point show. Beretningen 
kan læses på hjemmesiden. Formanden var meget utilfreds med ledelsen og 
styringen af Stenlien Vandværk a.m.b.a.
Årsberetningen blev taget til efterretning

3. Regnskab for Stenlien blev fremlagt og kommenteret af Poul Neumeyer.
Regnskabet er ikke godkendt af bestyrelsesmedlemmerne fra Veksø og af
den interne revisor fra Veksø pga at vedtægterne ikke er overholdt.

4. Revideret regnskab for Veksø Vandværk fremlægges og godkendes
Efter en del debat blev regnskabet godkendt med 13 for og 1 imod.

5. Budget for det kommende år
Budget blev godkendt med 13 for og 1 imod

6. Forslag til takstblad
Godkendt
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7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Per Jensen, Poul Neumeyer og Jens Vagn Nielsen. Alle blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant
Rene Olsen, valgt
Suppleant Joan Geertsen, valgt

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen

10.Eventuelt

Forskellige emner blev drøftet: Der er blevet udviklet en teknik til blødgøring af
det hårde kalkholdige vand. Hvis teknikken anskaffes, vil det fordyre vandet, 
men til gengæld vil husholdningerne spare på forkalkede kedler, vandhaner, 
forbrug af vaskepulver osv. Vandværket er interesseret i at undersøge, om der 
samlet set vil være en besparelse for interessenterne.

Stenlien Vandværk er underlagt løbende effektiviseringskrav gennem 
Vandsektorloven. Det vil på sigt betyde, at en fusion mellem flere værker vil 
blive aktuel.

Veksø Vandværk er ikke underlagt samme effektiviseringsregime som Stenløse
Vandværk, men vil være opmærksomme på besparelsesmuligheder.

Der var en livlig debat om samarbejdet (eller mangel på samme) mellem 
Stenløse og Veksø Vandværker. Der er forskellige holdninger til hvorledes  
vandsektoren vil udvikle sig, samt hvorledes vi skal tilpasse os de nye krav / 
forventninger, der vil blive stillet til fremtidens vandforsyning.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. 

Referent Hans Christensen

                                                                    -------------------------

Dirigent Karin Christensen 
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