
Referat af 

Ordinær Generalforsamling for 

Slagslunde Vandværk 

Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 19.30 i 

Slagslunde Forsamlingshus 

 

Til stede fra bestyrelsen:  Formand, Henrik Strøbech 

  Per Knudsen 

  Suppleant, Rasmus Christiansen 

 

Derudover 7 andelshavere samt revisor, Henrik Wilson 

 

1. Valg af dirigent 

Robert Smith Sørensen valgt som dirigent 

2. Formandens beretning 

Generelt 

Det forgangne år har været stille i forhold til tidligere år. Højdepunkterne er at vi nu fanger 

brud hos forbrugerne på et tidligt tidspunkt med de nye målere, hvilket sparer dem for en 

væsentlig økonomisk byrde. 

Kommunen pålægger os stadig mere arbejde, hvor det til tider kan være svært at forstå 

den dybere mening. Der har været omlægning af stikledninger i Slagslunde Bygade og et 

enkelt brud. 

Administrativt/Økonomi 

Kommunen stiller krav til vores takstblad, som ingen forbedringer giver til den enkelte 

andelshaver. Nærmere tværtimod, da der stilles krav om, at vi skal skilte med en pris på 

100 meter forsyningsledning lagt et tilfældigt sted i vores forsyningsopland. En pris ingen 

entreprenør vil give en fast pris på. Derfor vil bestyrelsen heller ikke sætte sådan en pris på 



takstbladet, da den efter vores mening strider imod ”hvile i sig selv princippet for det 

samlede vandværk” og er forbundet med mange andre uhensigtsmæssigheder, som måske 

kan få konsekvenser for bestyrelsen. 

I 2013/2014 blev der oparbejdet et underskud på ca. 150.000 kr, dette underskud er nu 

dækket ind og vi følger planen som er lagt, for at gøre vandværket robust overfor større 

uheld. 

Værket 

Hele året har værket kørt stabilt uden nedbrud og kun vedligeholdt med planlagte 

serviceaftaler.  

Et lynnedslag gjorde dog, at vi måtte skifte føleren i rentvandstanken. 

I 2014 er der pumpet ca. 300 m3 mindre vand ud fra værket end i 2013. Så tendensen i det 

faldende vandforbrug fortsætter. 

Vandkvalitet 

Vandkvaliteten har igen i 2014 holdt sig pænt indenfor lovens fastsatte krav. Som sidste år 

kan vi konstatere, at prøverne viser de laveste værdier i mange år og kan fastslå, at vores 

vand er noget af det reneste i kommunen. 

Fremtiden 

Egedal Kommune fylder atter meget, denne gang med krav til vores takstblad som virker 

urimelige og hvis man skal tage brillerne på som skatteborger, spild af gode skattekroner i 

forhold til Slagslunde Vandværk. Slagslunde Vandværk har valgt at indgå i et samarbejde 

med Egedal Kommune, men havde ikke forventet et samarbejde der rækker ud over 

bagatel grænsen. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet og det bliver da også spændende at 

se hvad 2015 kan bringe af interessante ting på dette område. 

2015 vil efter hvad vi har fået oplyst også være året, hvor BNBO zonerne skal fastlægges og 

dermed også de konsekvenser det vil have for vandværket. 

Fælles ofr Egedal Kommunes initiativer, som udspringer fra Christiansborg er, at ingen af 

dem giver renere vand, men næsten helt sikkert påfører forbrugerne større udgifter. 

3. Regnskab for 2014 

Regnskabet gennemgået. Udgiftsposten for EL blev diskuteret, idet udgifter for 2014 

var næsten dobbelt så stor, som for 2013. Der har været ret store udsving i tallene 

for årene fra 2011 til 2014, selvom el-forbruget de seneste par år har været stort set 



konstant. Revisoren, der var til stede, kunne bekræfte tallene og el-regningerne har 

været gennemgået en ekstra gang. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

4. Budget for 2016 

Budgettet fremlagt.  

Budgettet godkendt. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg var: Flemming Toft – kasserer 

 John Nielsen – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg 

 Per Knudsen – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg 

 Rasmus Christiansen – suppleant, villig til genvalg 

Flemming Toft trådte ud af bestyrelsen pr. 31. marts 2015 af personlige årsager og 

han genopstillede derfor ikke til bestyrelsen. Per Knudsen varetager 

kassererfunktionen. 

John  Nielsen, Per Knudsen og Rasmus Christiansen genvalgt. 

Da Flemming Toft er trådt ud af bestyrelsen, skulle der findes en ny m/k. Formanden 

foreslog Jesper Johansen, Krokusvej 5. Der var ikke andre forslag. 

Jesper Johansen, der var til stede, var villig til at stille op, og han blev valgt til 

bestyrelsen. 

6. Valg af intern revisor 

På valg var: Robert Smith Sørensen 

Robert genvalgt 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Fra en af de tilstedeværende blev fortalt, at man på Højstedgårdsvej havde 

konstateret, urent sort vand efter at vandet havde været lukket på værket. Det 



måtte være mangan, som må have stået i rørene og som er skyllet ud. De samme 

problemer ses på Mimosevej. Imidlertid må det konstateres, at filtrene på værket 

fungerer og vandprøver taget på værket samt på blomstervej, er fine og langt under 

grænseværdierne. 

 

Ikke yderligere. Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 

20.30. 


