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Veksø Vandværk                                    Veksø den 25. marts 2015 

 

 

Referat af generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19 i mødelokalet i Multihallen 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 

Per Jensen 

Lau Rasmussen 

Poul Neumeyer 

Jens Vagn Nielsen 

Niels Aabye 

Søren Benthin 

Hans Christensen 

 

Tilstedeværende interessenter: 4.  Antal afleverede fuldmagter: 3 

 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 

3. Regnskab for Stenlien 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 for 2016 forelægges og godkendes 

7 Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er:  Lau Rasmussen, modtager genvalg 

 Søren Benthin, modtager genvalg 

 Niels Aabye, modtager genvalg 

 Hans Christensen, modtager genvalg 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Henrik Nilsson, revisor, modtager genvalg 

 Karin Christensen, revisorsuppleant, modtager genvalg 

9. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ikke modtaget forslag. 

10. Eventuelt 

 

Referat 

1 Valg af dirigent 

Karin Christensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til 

vedtægterne. 

 

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år  

 Formanden aflagde beretning som Powerpointpræsentation. Beretningen kan læses i sin helhed på 

Veksø Vandværks  hjemmeside. 
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 Spørgsmål om uheld ved udskiftning af målere: Da der har været meget få uheld, har bestyrelsen valgt 

at lade Vandværket dække udgifterne. Juridisk har vandværket ikke pligt til at bekoste reparation ved 

skader i forbindelse med udskiftning af målerne. 

 Formanden præciserede, at det er en god ide at have forsikringsmæssig dækning for eventuelle 

rørbrud på sin jordledning (inden for eget skel), især når det gælder ældre installationer. 

 Mona: Er der mulighed for interessenterne for at få et vandværk at se? Bestyrelsen vil tage idéen op. 

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

Poul redegjorde for Stenlien a.m.b.a.´s regnskab. 

 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Poul forelagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes 

Poul gennemgik budgettet for 2016. Budgettet indeholder bl.a. softwareomkostninger(licenser og 

support)  i forbindelse med udskiftning af målere til fjernaflæsning målere.   

Budgettet blev vedtaget med 10 stemmer mod 1. Fulmagterne blev ikke anvendt. 

 

6. Forslag til takstblad for 2016 forelægges og godkendes 

Takstbladet blev forelagt og gennemgået af Poul. Taksten foreslås uændret i 2016. Takstbladet blev 

godkendt. 

 

7 Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er:  Lau Rasmussen, modtager genvalg 

 Søren Benthin, modtager genvalg 

 Niels Aabye, modtager genvalg 

 Hans Christensen, modtager genvalg 

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Henrik Nilsson, revisor, modtager genvalg. Valgt. 

 Karin Christensen, revisorsuppleant, modtager genvalg. Valgt. 

 

9. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ikke modtaget forslag. 

 

10. Eventuelt 

Søren informerede om den nye hjemmeside, som er udviklet i samarbejde med Rambøll. 

Søren præsenterede eksempler på videoindslag som information på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.03. 

 

 

                                                 

                                                                                

                                                                               Dirigent 


