
Vejby Vandforsyning A.m.b.a. 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. maj 2019 kl. 10.00 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Vejby Forsamlingshus. 

Der var 24 andelshavere til stede, og 1 var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 25 stemmer. 

 

Bestyrelsesformanden, Peder Andersen, bød velkommen til andelshaverne og præsenterede 

bestyrelsen.  

 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Anders Helmer Nielsen, kasserer i Tisvilde Vandværks bestyrelse. 

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

beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2018. 

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

delsen til generalforsamlingen.  

Der findes med jævne mellemrum nye pesticider, og fundene bliver flittigt kommenteret i pres-

sen. En aktuel sag gennemgås, men vi må generelt være meget tilfredse med kvaliteten af vo-

res vand. Det seneste nye pesticid DMS (Demethylsulfamid), som vi har testet for, optræder i så 

mikroskopiske mængder i Vejby Vandforsynings vand, at det er betydningsløst. Det allernyeste 

pesticid Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som optræder hyppigt i nyhederne i disse dage, er et 

svampemiddel, som først er blevet forbudt i EU fra 2019. Der bliver snarest sendt en prøve fra 

Vandværket til analyse. Fremover udtages der prøver på værket, hos forbrugerne og i borin-

gerne. Formanden opfordrer indtrængende til, at andelshaverne undlader at bruge sprøjtemidler 

i haverne. 

Vejby Vandforsyning er helt up to date teknisk og beskyttelsesmæssigt, som den ”fødevarevirk-

somhed” det er. Næste år vil vandværket deltage i Vandets Dag, så interesserede kan besøge 

værket. Ledningsnettet er i god stand, men der har været et par store brud, som heldigvis er 

blevet stoppet hurtigt ved hjælp af vores nye sektionsbrønde. 

Formanden orienterer om, at salget af Studebjerg Vandværk nu endelig er sket med et tilfreds-

stillende resultat. 

Formanden opfordrer til, at man husker at lukke for vandet om vinteren. Han beder også om, at 

man husker at oplyse Vandværkets administration om e-mailadresser og mobilnumre.  

Vores vandmålere kontrolleres efter en plan, som fungerer fint. Hvad angår elektroniske målere 

indgår Vejby Vandforsyning i et samarbejde med Tisvilde Vandværk om at bestemme, hvilken 

elektronisk måler, der er den bedste på markedet. Som et forsøg afprøver formanden og et be-

styrelsesmedlem den mest lovende elektroniske måler i deres egne huse. Næste år regner be-

styrelsen med at have en indstilling til generalforsamlingen om en plan for indførelse af elektro-

niske målere, som er fremtidens løsning. 

Stor tilfredshed med samarbejdet med Tisvilde Vandværk og stor tilfredshed med den fælles 

drift og administration. Der er en vanskelig situation i forbindelse med det eksisterende 



 

kontorfællesskab og driftssamarbejde, hvor det tidligere samarbejde med Asserbo Vandværk, 

på grund af interne problemer mellem Baunehøj Vandværk og Asserbo Vandværk, er blevet af-

brudt. Det har medført visse økonomiske udfordringer. Samarbejde med andre værker og sik-

kerhed for vandleverancer i øvrigt er upåklageligt. 

 

Dirigenten takkede for gennemgangen af den udsendte beretning og efterlyste spørgsmål fra 

salen. 

Spørgsmål fra Susanne Legêne, Tårnbakken 19, om Vandværkets viden om, hvilke sprøjtemid-

ler, der anvendes i nærheden af vores boringer. Formanden svarede, at der er fuld oplysning 

om, hvad der bliver anvendt.  

Beretningen blev godkendt ved akklamation. 

 

3 og 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2018 og forslag til revideret budget 

2019, budget 2020 og takstblad for 2020, herunder meddelelse af decharge til bestyrel-

sen. 

Kasserer Peter Riis-Hansen gennemgik det udsendte regnskab for 2018.  

 

Dirigenten takkede for den økonomiske gennemgang og efterlyste spørgsmål fra salen. 

 

Susanne Legêne spurgte om, hvilken bank Vandværket anvender. Kassereren oplyser, at det er 

Danske Bank. 

Spørgsmål fra Erik Pedersen om hvad skattekontoen anvendes til. Den anvendes til AM-bidrag 

og A-skat fra bestyrelseshonorarer og personaleløn, som først skal indbetales til SKAT i det ef-

terfølgende år. 

Et spørgsmål fra salen om hvad det solgte vandværk står opgjort til under aktiver? Kassereren 

svarede, at vandværket for flere år siden er nedskrevet til 0 kr., og provenuet fra salget indgår i 

indeværende år som en indtægt. 

Regnskabet 2018 blev godkendt ved akklamation. 

 

Det reviderede budget for 2019 og budget for 2020, som ligeledes er udsendt sammen med ind-

kaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået. I disse budgetter er indregnet en forhøjelse 

af udgiften for tilsyn og vagtordning efter, at Asserbo har forladt samarbejdet.  

Takstbladet er blevet justeret for så vidt angår en forhøjelse af det faste bidrag med 100 kr. til 

550 kr. og anlægsbidraget for nye tilslutninger. 

Budgetterne og takstbladet blev vedtaget ved akklamation.  

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Peder Andersen, villig til genvalg 

Jørgen Stålfos, villig til genvalg 

Peter Riis-Hansen, villig til genvalg 

Tine Kortenbach, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved akklamation. 



 

 

Følgende bestyrelsessuppleanter var på valg: 

Henrik Porst, Svanemosen 2   

Susanne Legêne, Tårnbakken 19 

Bestyrelsessuppleanterne valgt ved akklamation. 

 

6. Valg af revisionsfirma og kritiske revisorer. 

Som ekstern revisor valgtes ReviPoint A/S 

Som kritisk revisor valgtes Kirsten Avnbæk Brennum   

Som suppleant for kritisk revisor valgtes Kaj Uhre. 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag.  

 

8. Eventuelt. Susanne Legêne stillede spørgsmål ved valget af Danske Bank som bankforbin-

delse og foreslog, at man i stedet bruger Merkur Andelskasse. Formand og kasserer redegjorde 

for overvejelserne om bankvalg. Sikkerhed for værkets formue er det fremmeste hensyn. Alene 

skiftet af bank vil være kostbart. I øvrigt fungerer Danske Banks systemer aldeles glimrende. 

En af deltagerne i generalforsamlingen bakkede op om Bestyrelsens beslutning vedrørende 

bankvalg.   

Ingen øvrige kommentarer fra salen. 

 

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

for god mødeledelse. 

 

 

 

                             Anders Helmer Nielsen                       Feline Munck 

                                        Dirigent                             Referent 

 

 

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peder Andersen 

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

Munck som sekretær.  

 

Desuden blev det besluttet, at næste års ordinære generalforsamling afholdes den 16. maj 

2020 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus.  

 


