
Referat af Skævinge Vandværks generalforsamling 
 

Den 26.04.2016, kl. 19.30 

På Skævinge Kro 

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: Mogens Bay   (modtager genvalg) 

Afgår: Henrik Rasmussen (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 og 2015 

 - 3 ny forbrugere i 2015, nu i alt 1023 tilsluttede 

- 9000 m3 leveret til Gørløse Vandværk, dvs. i alt et mindre forbrug på 16.552 m3, hvilket  

  Skyldes at forbrugerne sparer samt udskiftninger af gamle ledninger. 

- De sidste elektroniske målere er udskiftet. Aflæsningen kan nu foretages på 1 dag. 

- Udskiftninger af de gamle jernledninger og reparationer syd for banen skyldes primært 

  Kommunens separatkloakering. Dette har også medført en del driftstop. 

- En ekstra forsyningssikkerhed er blevet etableret, idet Gørløse er blevet tilsluttet den  

  store  vandledning der går til Hillerød Forsyning. Denne udgift er delt mellem værkerne 

  ca. kr. 100.000 kr. 

- I de kommende år vil der sandsynligvis blive bygget lidt igen i Skævinge. 

- 6 bestyrelsesmøder er blevet afholdt i 2015 

  

Ad 3) Regnskabet 

Kassereren gennemgik 2015-regnskabet, og regnskabet har ikke givet anledning til forbehold 

fra revisionen.  

Det er blevet muligt at opkræve kr. 500,- i afgift pr. lejemål. 

Besparelser i renter og gebyrer 

Lynnedslag i vandværket. Håndteret som forsikringssag. 



Vandværket har stadigvæk en sund økonomi og er stadigvæk et af de billigste vandværker i 

kommunen. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) Budget for 2016 

 

 Budgettet blev godkendt 

 

 

Ad 5) Indkomne forslag 

 

 Ingen. 

 

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 6.1 Mogens Bay, Henrik Rasmussen 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. 

 

26.04.2016 

 

Henrik Rasmussen/referent   Svend Elvius/dirigent 

 


