
Referat af Skævinge Vandværk a.m.b.a.’s generalforsamling 
 

den 29.04.2014, kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning for året 01.01.2013-31.12.2013 

 

3. Det reviderede regnskab for året forelægges til godkendelse 

 

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges  

 

5. Indkomne forslag: Ingen 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,  suppleanter: 

6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Afgår: Kurt Fog Petersen (modtager genvalg) 

Afgår: Henrik Rasmussen (modtager genvalg) 

Afgår: Mogens Bay  (modtager genvalg) 

6.2 Valg af bestyrelsessuppleant 

Afgår: Lars Erik Jørgensen (modtager genvalg) 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

7.1 Valg af revisorer 

Afgår: Claus Nielsen  (modtager genvalg) 

Afgår: Jens Sindberg  (modtager genvalg) 

 

8. Eventuelt 

 



 

 

 

Ad 1) Valg af dirigent 

 Svend Elvius valgt. 

 Konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt  indkaldt. 

 

Ad 2) Formandens beretning 

 Ingen nye forbrugere i 2013 

 1020 er tilsluttet vandværket 

131.028 m3 udpumpet i 2013 mod 131.028 m3 i 2012. 

Besparelse 358 m3. 1820 m3 er brugt til at skylle filtre. 

Stadigvæk problemer med måleraflæsninger. Opsætning af nye selvaflæsningsmålere er 

startet. Forventer at sætte halvdelen op i år. 

Den gamle skyllepumpe på vandværket er blevet repareret. Nyt sugerør og bundventil. I den 

forbindelse blev den ene vandtank efterset. 

Vedr. Borupvej 1. Vandledningen undersøgt og der var utætheder. Det viser sig, at 

grundvandet stod for højt. Ejeren betaler omkostningerne. 

3 vandværksbrud. 

 Torpegårdsvej v/Lars Mortensen. Rør under vejen var tæret og blev udskiftet. 

 Hovedgaden nr. 40. Brud på ledningen som blev repareret. 

 24. dec., kæl. 17.00. Manglende vandtryk pga. nedfald på frekvensomformer i den 

nye boring. Der blev åbnet for vand fra Gørløse. Normaltryk igen 25.12. 

Vandprøverne igennem året har været fine. 

Tak for et godt samarbejde til alle i bestyrelsen. 

. 

Ad 3) Regnskabet 

Ingen større vedligeholdelsesomkostninger, dvs. et driftsoverskud på kr. 52.907,-, det er ca. 

kr. 350.000 bedre end i 2012. 



Afskrivninger næsten det samme som i 2012, da ny skyllevandspumpe var det eneste der 

blev investeret i i 2013. 

Ingen renter i 2013, men i 2014 forventes der flere renter pga. aftale er indgået med banken. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Ad 4) Budget for kommende regnskabsår 

 

Alle indtægter og udgifter kendes med høj sansynlighed med undtagelse af 

driftsomkostningerne, da det er vanskeligt at forudsige omfanget af brud. 

 

Ad 5) Indkomne forslag 

 

 Ingen 

 

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 6.1 Kurt Fog Petersen, Henrik Rasmussen og Mogens Bay  genvalgt for 2 år 

 6.2 Lars Erik Jørgensen genvalgt for 1 år 

 

Ad 7) Vang af revisor og revisorsuppleant 

 

 7.1 Claus Nielsen og Jens Sindberg genvalgt 

 

Ad 8) Eventuelt 

 

Omfanget af stråling fra radiosignal fra de nye målere blev diskuteret. 

 

Dirigent Svend Elvius  

 

29.04.2014 

 

    


