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Referat af Alsønderup vandværks generalforsamling afholdt den 16-09-2021 

 

 

Punkt 1 valg af dirigent. 

Hans Rasmussen blev forslået valgt som dirigent og valgt enstemmigt. Hans indledte 

med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i kraft af div. 

annoncer i dagblade. 

 

Punkt 2 Formandens beretning.  

Formand Jan Richelsen aflagde en fyldig beretning og kom blandt mange ting ind på 

at der var mod hans ønske var tale om en meget forsinket generalforsamling . 

Forsinkelse skyldes selvfølgelig covid situationen som havde umuliggjort at 

generalforsamlingen kunne afholdes tidligere. 

Bl.a. andre forhold som JR fremhævede i beretningen var at der har været et meget 

lille vandspild i den forløbne periode og at der kun har været fire brud. 

Vandforbruget er blevet øget med mere end 15% sandsynligvis grundet mere 

hjemmearbejde i covid perioden. Indvindingen har været 104.000 kubikmeter. 

 JR nævnte også at bestyrelsen har indhentet tilbud på dele af den kommende 

ledningsrenovering som påtænkes begyndt i 2022. Idet vandværket dog afventer 

situationen mht. prisudviklingen. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 3 fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kabelskov fremlagde det reviderede regnskab og oplyste at det var blevet revideret   

Årsrapporten var blevet forsinket et halvt år grundet Covid situationen. Regnskabet 

er påtegnet den 7 sept. 2021. Der er tale om en blank påtegning uden 

anmærkninger. 

Ulla Fra Vandværkskontoret oplyste at der var blevet brugt lidt mere end sædvanligt 

på vedligeholdelse og vandmålere. Og at administrations omkostningerne nærmest 
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er uændrede. Alsønderup vandværke deltager forsat i vandværksamarbejdet som 

nu omfatter 10 vandværker i Hillerød Kommune hvilke er 10.000 vandmålere. 

Regnskabet blev vedtaget uden anmærkninger. 

 

Punkt 4. Fremlæggelse af budget til orientering. 

Formanden fremlagde budgettet. Der er budgetteret med et overskud på 228.000 

og vandværket har en egenkapital på 6.6 mill. Derefter fremlagde formanden et 

indvesterings budget for de kommende investeringer på i alt 1.4 mill. Her er det 

specielt den nødvendige renovering af de ældste dele af ledningsnettet som udgør 

en stor post. 

Der var ingen spørgsmål til budgettet 

 

Punkt 5 Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om en mindre ændring af vedtægterne 

vedrørende valg af revisor og revisor suppleant af revisor.  I stedet blev der stillet 

forslag om valg af revisions institut for 1 år af gangen . Ændringsforslaget blev 

vedtaget enstemmigt. 

 

Punkt valg af bestyrelses medlemmer . 

Jan Richelsen var på valg og blev genvalgt  

Peter Leerbech Holst var på valgt og blev genvalgt  

Valg af suppleant for 1 år 

Johnny Andersen blev nyvalgt som suppleant. 

 

Punkt 8. evt. 

Under punktet blev det diskuteret hvordan vi kan få en forøget interesse for 

bestyrelsesopgaven i vandværket. Situationen med stadig færre kandidater til 

bestyrelses arbejdet kan genkendes i en lang række andre vandværker, det er ikke 

noget enestående for Alsønderup Vandværk. Der var fokus på at gennemføre et 
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kursus forløb for nye medlemmer af bestyrelse, og det blev samtidig foreslået at 

skabe større synlighed omkring arbejdet via facebook. 

 

Referent : Ole Hjorth Caspersen  

 

Dirigent: Hans Ramussen__________________________ 


