
Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2012 
 

 
 
Mødested:  Kroen, Veksø   
 
Mødetid:  Onsdag den 28. marts 2012, kl. 19.00 
 
Dagsorden:  Ifølge vedtægterne: 
 
  1. Valg af dirigent 
 

  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 
 

  3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges 
 

  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 

  5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes 
 

  6. Forslag til takstblad forelægges og godkendes, 
 

                                               a) Bestyrelsen har besluttet at regulere m3-prisen for 2012,  
        som følge af øget skatter og afgifter 

                                                    

                                               b) Forslag til Takstblad for 2013 forelægges og godkendes 
 

  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:   
 

        På valg er: 
    
      Erik Næhr              - Modtager genvalg 
 

      Poul Neumeyer      - Modtager genvalg 
 

      Jens Vagn Nielsen - Modtager genvalg    
           
  8. Valg af revisor og revisor suppleant    
 

      På valg er: 
 

       Poul Kennov, revisor                       – Modtager genvalg  
       

      Hans Christensen, revisorsuppleant – Modtager genvalg 
       
  9. Behandling af indkomne forslag: 
 

      Der er ikke indkommet nogen forslag 
         
                    10. Eventuelt               
    
Generalforsamlingen blev åbnet af formanden som bød velkommen til de fremmødte. 
Præsenterede bestyrelsen samt oplyste, at der var afbud til generalforsamlingen fra Henrik Nilsson 
og Niels Aabye. 
Konstaterede at der inkl. bestyrelsen var fremmødt 11 personer. 
 
Ad.1. 
 
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Christensen som dirigent. 
Spurgte om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet.                                                                  
Hans Christensen var herefter vagt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og gav ordet til formanden.       
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Ad. 2. 
 
Formanden aflagde sin årsberetning. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsberetningen. 
 

Børge Lund gav udtryk for, at han godt ville have haft oplyst alle årsberetningens tal inden mødet 
således, at han bedre kunne følge med i årsberetningen. 
Formanden oplyste, at han ikke ønskede at oplyse noget fra årsberetningen førend den var godkendt 
af generalforsamlingen.  
Oplyste at årsberetningen efter generalforsamlingen ville blive lagt ud på vandværkets hjemmeside. 
 

Årsberetningen blev herefter godkendt. 
 
Ad. 3.  
 
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. 
Det var ikke tilfældet. 
Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 
 
Ad. 4. 
 
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet og startede selv med at spørge om underskuddet 
samt, hvad det ville koste, hvis hele vores nuværende ledningssystem skulle udskiftes på en gang. 
Poul Neumeyer besvarede spørgsmålet om underskuddet samt oplyste, at det formentligt ville koste 
ca. 25 mill. kr. hvis alt skulle udskiftes på en gang. 
Formanden oplyste, at de vandværker som var omfattet af Vandsektorloven ikke længere kunne - som 
vi kan – spare op til fornyelser, men skulle optage 40 til 70 årige lån! 
Børge Lund spurgte hvor de 6 mill. kr. som stod i regnskabet var? 
Poul Neumeyer oplyste, at de lå i jorden. Gennemgik herefter oversigten over ledningsafskrivninger. 
Oplyste endvidere at vores pengebeholdning var placeret med max. 750.000 kr. i forskellige banker.  
                 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 5. 
 
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. 
Børge Lund spurgte om årsagen til, at underskud fra Stenlien var på 0 kr. når det året før havde 
været på ca. 55.000 kr.  
Poul Neumeyer oplyste, at underskuddet i 2011 skyldes, at Forsyningssekretariatet (FS) havde 
bestemt m3 prisen. 
Formanden oplyste, at der formentligt ikke ville komme noget underskud i 2012 idet FS havde 
godkendt en forhøjelse af m3 prisen. 
 

Budgettet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 6a. 
 
Formanden orienterede om årsagen til de ændrede m3 priser. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til det ændrede Takstblad for 2012. 
Søren ønskede oplyst de nye m3 priser, hvilket formanden oplyste. 
 

Ændringen af Takstbladet blev herefter taget til efterretning. 
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Ad. 6b. 
 
Formanden fremlagde Takstbladet for 2013 og orienterede om, at det kun var vandafgiften til staten 
som var steget med 0,30 kr./m3 samt, at bemærkningen om at kommunen skulle godkende prisen på 
tilslutninger uden for forsyningsområdet, var udgået. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til Takstbladet. 
Det var ikke tilfældet 
 

Takstbladet for 2013 blev herefter godkendt.. 
 
Ad. 7. 
 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 
Det var ikke tilfældet 
 

De 3 bestyrelsesmedlemmer blev herefter genvalgt. 
 
Ad. 8. 
 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 
Det var ikke tilfældet. 
 

Revisoren og revisor suppleanten var herefter genvalgt. 
 
Ad. 9. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad. 10. 
 
Gudrun Rex Gøtzsche spurgte om, hvorfor hun skulle betale spildevandsafgift, når hun ikke var 
tilsluttet det offentlige kloaksystem? 
Formanden oplyste, at alle skulle betale en spildevandsafgift uanset afledningsformen. Den dyreste 
afgift var for tilslutning til kloaksystemet og den billigste var for nedsivning. 
Jens Vagn oplyste, at han var blevet tvunget til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem, hvilket 
ville koste ham ca. 100.000 kr. 
Børge Lund spurgte om hvornår de nuværende vand målere skulle udskiftes? 
Lau Rasmussen oplyste, at der var faste regler for udskiftningen af vandmålere (kan ses på vores 
hjemmeside). Forventede en udskiftning af ca. 100 vandmålere i 2013. 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. 
 
 
Referent Erik Næhr 
 
 
Referatet godkendt  
 
2.5.2012 
--------------  --------------------------------- 
Dato   Dirigent: Hans Christensen  


