
Referat af 

Ordinær Generalforsamling for 

Slagslunde Vandværk 

Tirsdag d. 8. maj 2018 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 8 andelshavere. 

 

1. Valg af dirigent 

Robert Smith Sørensen valgt som dirigent 

2. Formandens beretning 

Generelt 

Atter et år med stabil drift men med meget vedligeholdelse. 

Der har været et enkelt brud på Mimosevej. 

Nyt GDPR regulativ fra EU så dagens lys i oktober, og giver hovedbrud, men kan ikke ændre 

ved arbejdsgangen, da vi grundlæggende ikke håndterer data som er berørt af regulativet. 

Alle data som bestyrelsen håndterer, kan findes ved søgning på internettet eller på en tur 

rundt i byen. Vi kan derfor konkludere at GDPR primært rammer vores underleverandører. 



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. Ligeledes har vi været i stand til at betale de store reparationer i 2017 uden 

optagelse af kreditter. 

Værket 

Som nævnt under Generelt har værket kørt stabilt i hele 2017. 

Service er gennemført planmæssigt. 

Den udpumpede vandmængde er atter faldet, og kan til dels henføres til de elektroniske 

målere, hvor brud hos forbrugerne bliver fanget hurtigt. 

Hovedpunkter i rækken af vedligehold: 

Vandværksgrunden er blevet ryddet for træer, for at mindske vedligehold og sikre at 

rødder ikke vokser ind i rørføring og vandtanke. 

Filter 2 og boring 2 er renoveret som led i almindeligt vedligehold. SRO anlæg er opdateret 

med automatisk lufttilførsel, som over tid vil give værket en EL – besparelse. 

Vandkvalitet 

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

Fremtiden 

Fra staten og EU ser vi mange tiltag som BNBO, GDPR, Digital ledningsregistrering, ændret 

prøvetagning og retssagen om de 36 milliarder. Alle er tiltag, som blot vil gøre det dyrere at 

drive vandværk, men ikke give renere vand eller sikrer, at der i fremtiden stadig er rent 

vand. Alle forbrugere bør være bekymrede og tage sig i akt for, hvad der politisk kommer til 

at ske med vores vand. Man kan mistænke regeringen for at have en plan om at gøre vores 

vand til handelsvare for højestbydende, selvom det er noget vi alle er afhængige af. 

I 2018 vil boringen nærmest værket blive renoveret og forhåbentlig vil reparationen ikke 

blive så omfattende som for boring 2. 

Buresø Vandværk er kommet med en forespørgsel om, at vi skal levere vand til dem over 

en 3 måneders periode sidst i 2018. Dette skulle ikke være noget problem, da Slagslunde 

Vandværk er dimensioneret til 3 gange Slagslunde. 

Formandens beretning godkendt. 



3. Regnskab for 2017 

Regnskabet gennemgået og det blev derefter godkendt. 

4. Budget for 2019 

Budgettet fremlagt.  

Budgettet godkendt. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg var: Henrik Strøbech – formand – modtager genvalg 

 Allan Gregersen – bestyrelsesmedlem – modtager genvalg 

 Rasmus Christiansen – suppleant – modtager genvalg 

Alle 3 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 

Formanden gjorde opmærksom på, at der indføres et nyt gebyr på vores takstblad. I 

forbindelse med hushandler har ejendomsmægler hidtil kørt vandafregningen 

mellem sælger og køber via refusionsopgørelsen. Det sker ikke længere og derfor 

skal vandværket nu afregne med sælger, hvilket oftes medfører, at sælger skal have 

penge tilbage, fordi der allerede er betalt a`conto for et år frem. Det nye gebyr er til 

dækning af ovennævnte ekstra administration. 

 

I anledning af Vandværkets 60 år jubilæum var der indkøbt kage, som blev serveret 

for de fremmødte, som kunne nyde denne konditorkage sammen med en kold øl 

eller sodavand.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20.30. 


