
Referat af Skævinge Vandværks generalforsamling 
 

Torsdag den 23.04.2015, kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning 

 

3. Regnskabet 

 

4. Budget  for det kommende regnskabsår  

 

5. Indkomne forslag: Ingen 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,  suppleanter og revisorer: 

6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Afgår: Hans Hansen   (modtager genvalg) 

Afgår: Frank Jensen    (modtager genvalg) 

6.2 Valg af bestyrelsessuppleant 

Afgår: Lars Erik Jørgensen (modtager genvalg) 

7. 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 lovligt varslet og indkaldt. 

 

Ad 2) Formandens beretning 

 - Formanden bød velkommen 

 - 134.324 m3 udpumpet i 2014  

 - 1 ny forbruger 

- Halvdelen af de elektroniske målere er opsat og fungerer tilfredsstillende. Resten opsættes 

i 2015.  

 - Ingen vandbrud i 2014. 

 - Det er tid til ny styringsteknik på vandværket, dette går i gang i 2015. 

 - Vandprøverne ser fine ud. 

 - Tak til bestyrelsen og revisorerne for samarbejdet og tak til dirigenten. 

 - Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad 3) Regnskabet 

Kassereren gennemgik 2014-regnskabet, og regnskabet har ikke givet anledning til forbehold 

fra revisionen.  

Omsætningen stort set status quo ift. 2013. 

Elforbruget er steget, men der er installeret frekvensomformer, som bør reducere 

elforbruget fremadrettet. 

Lønomkostningerne de samme som de seneste år. 

Tilgang ledningsnet stammer fra flytning af ledning ifb. Med etablering af cykelstien til 

Hillerød. 

Resultat for renter + 34.749,- 

Resultat skattemæssigt + 84.254,- 

Likvide beholdninger er steget med ca. kr. 400.000,-, da afgifter kun afregnes halvårligt. 



Balance kr. 9.853.932,- 

Egenkapital kr. 8.964.691,- 

Takstbladet for 2015 er godkendt af kommunen – samme takster som i 2014 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) Budget for 2015  

 

 Budgettet blev godkendt 

 

 

Ad 5) Indkomne forslag 

 

 Ingen. 

 

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 6.1 Hans Hansen og Frank Jensen genvalgt for 2 år 

 6.2 Lars Erik Jørgensen genvalgt for 1 år 

  

Ad 7) Claus Nielsen og Jens Sindberg genvalgt 

 

Ad8) Eventuelt 

 

Intet. 

 

Dirigent Svend Elvius takkede for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen. 

 

23.04.2015 

 

Frank Jensen/referent   Svend Elvius/dirigent 

 


