
Referat af 

Ordinær Generalforsamling for 

Slagslunde Vandværk 

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.30 i 

Slagslunde Forsamlingshus 

 

Til stede fra bestyrelsen:  Formand, Henrik Strøbech 

  Kasserer, Per Knudsen 

  John Nielsen 

  Allan Gregersen 

  Jesper Johansen 

  Suppleant, Rasmus Christiansen 

 

Derudover 5 andelshavere. 

 

1. Valg af dirigent 

Steen Hertel valgt som dirigent 

2. Formandens beretning 

Generelt 

Værket har kørt stabilt hele året. 

Grundet flere brud på forsyningsledningen på Haraldshave, er hele forsyningsledningen nu 

skiftet. 

I det forgangne år har bestyrelsen ligeledes undersøgt muligheden for at gøre vores vand 

blødt, men skønner at tiden ikke er inde. 



Vandindvindingstilladelsen for de næste 30 år er godkendt af Egedal Kommune og et 

muligt krav om betaling til forbrugerne, der ville blive ramt af BNBO zoner er frafaldet. 

Administrativt/Økonomi 

Økonomien er robust og i tråd med de mål, der er sat fra bestyrelsens side, om at sikre 

værket mod uforudsete hændelser, og det gamle ledningsnet, som ingen kender 

slutdatoen for. 

Værket 

Som nævnt under Generelt har værket kørt stabilt i hele 2016. 

Service er gennemført planmæssigt. 

En god nyhed er, at den udpumpede vandmængde er faldet betragteligt med 1.228 m3 i 

løbet af 2016, og kan til dels henføres til de elektroniske målere, hvor brud hos forbrugerne 

bliver fanget hurtigt. Men også SRO anlægget som blev fornyet i 2010 spiller en væsentlig 

rolle. Faktum er, at værket nu pumper den mindste mængde vand ud siden 2010. 

Vandkvalitet 

Som sidste år kan vi konstatere, at vi har noget af det reneste vand i kommunen. 

Fremtiden 

I 2017 vil flere initiativer blive sat i gang, som er vedligeholdelse og forbedringer, der skal 

sikre den fortsat gode vandkvalitet. Ligeledes har flere forbrugere udtrykt ønske om at 

udlede vandet med et højere vandtryk og vi forventer, at vi i løbet af foråret vil sætte 

trykket op med 0,5 bar. For 2017 har det været muligt at nedsætte den faste afgift med 

300 kr., hvilket skyldes den gode økonomi i værket. 

 

Formandens beretning godkendt. 

3. Regnskab for 2016 

Regnskabet gennemgået og det blev derefter godkendt. 

4. Budget for 2018 

Budgettet fremlagt.  

Der var spørgsmål til bestyrelsen, hvorvidt den har gjort sig tanker om, hvor stor en 

opsparing vi skal have i vandværket. 



Til dette kan oplyses, at ser vi blot 3 – 4 år tilbage, så havde vi brugt hele opsparingen 

i forbindelse med reparationer samt nyinvesteringer og optimeringer på værket. Det 

afstedkom, at vi over en 3 årig periode forhøjede det faste bidrag, for igen at 

opbygge noget likviditet. Det har vi nået og det faste bidrag er igen sat en smule ned. 

Vores opsparing/likviditet vil variere hen over årene, alt afhængig af, om vi har større 

eller mindre reparationer.  

Budgettet godkendt. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg var: Per Knudsen – kasserer – modtager genvalg 

 John Nielsen – bestyrelsesmedlem – modtager genvalg 

 Jesper Johansen – bestyrelsesmedlem – modtager genvalg 

 Rasmus Christiansen – suppleant – modtager genvalg 

Alle 4 blev alle genvalgt uden modkandidater. 

6. Valg af intern revisor 

På valg var: Robert Smith Sørensen 

Robert genvalgt 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Der blev ligesom under generalforsamlingen sidste år, talt om blødgøring af vand, 

fordele og ulemper. Blandt den lille forsamling til mødet, var holdningen imidlertid 

den, at vi har noget godt og ikke specielt hårdt vand, og derfor er blødgøring ikke 

noget vi skal arbejde med pt. Vi vil dog stadig følge med i, hvad der sker på området 

med blødgøring. 

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

sluttede kl. 20.30. 


