
Blovstrød Vandværk VS

Referat af Blovstrød vandværks generalforsamling afholdt onsdag d. 16. marts 2016 i Blovstrød

Sognegård

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til værkets 101. generalforsamling'

I alt 16 interessenter ru, Årdt op udover besfyrelsen (Kirsten Eibo havde meldt afbud)'

Valg af dirigent
fitåAg"nt 6ley valgt Ole Gønss, der herefter overtog iedelsen af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede. at generalforsamlingen var Lvligt indvarslet i henhold til vedtæSernes § 7 ved annonce

i Aliårød Nyt den 1. marts Z-OtO og ut g.n..uforsamlingen dermed var beslutningsdygtig'

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bÅ"ryrelsens beretning, og oplyste, at beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside'

Referat af geneålfo.ru*tinj.n, .egnst<aiioåOi 5, uudget for 20 t6 og takstblad for 201 6 bliver lagt på

hjemmesidin. lnformation om vandkvaliteten fremgår af hjemmesiden.

Formanden fremhævede følgende punkter fra beretningen:

o Vandværket har fåei flere forbrugere (interessenter) 4 stk. I alt har vi 972 forbrugere (interessenter),

heraf er 886 boiiger. I alt har vandværket afregning via 837 målere.

o Vandværket passes af Kurt Nieisen, som er ansat på deltid og derudover har Kurt også fast vagt'

r Birkerød Vandforsyning administrerer måieraflæsninger, system for målerkontrol og afregning'

c Vandforbruget har værer faldende (gg.g72m3 mod lO8.g72 m3 i 2014). Vandspildet er igen faldet (4,5

% mod 8,3 %i2014)
. Renovering i vandværksbygning 2 omfattende bla':

- Valg afrådgiver og udbud til tre entreprenører

- Tilsyn og røIrenovering af rentvandstank
- Udskiftning af pumper og kompressor

- Udskiftning af rørsYstemer

. Opgaver i 2016 omfattende bla.:

- Udskiftning af anboringsbøjler
- Udskiftning af el-tavle i Bygring 1 + SRO

- Udskiftning af el-tavle i Bygning 2
- Nyt digital lednings system

- Online måling af Pejling
- Udsyring af boring 2

- UdvidedeanalYseProgram.

Generalforsamlingen godkendte herefter bes§relsens beretning.

Regnskab for 2015
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet kunne som tidligere sammenholdes med

fonige års regnskab og budgettet.

Resultatet føriefter afskrivninger er på kr. 171.679,431kI. -533'877,57. Begge beløb er excl' moms'

Regnskabet er underskrevet afbestyrelsen og revisor uden anmærkninger.

Generalforsamlingen godkendte herefter det afl agte regnskab'
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Budget og takstblad for 2016
Kassereren fremlagde og gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2016.

Resultatet førlefter afskrivninger er budgetteret til kr. 44.100,- lyr. -661.457,-. Begge beløb er excl. moms.

Kassereren fremlagde og gennemgik derefter bestyrelsens forslag til takstblad for 2016. Det faste årlige

driftsbidrag fastholdes på kr. 900. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret kr. 9,00. Anlægsbidraget pr.

forbrugsenhed fastholdes ligeledes uændret til kr. 37.425. I 2016 er vandafgiften til staten i alt kr. 7,82,', defte er

inkl. drikkevandsbidrag på kr. 0,49,-. Alle beløb er incl. moms.

Gebyret for udlevering af ejendomsdata tiI advokat/ejendomsmægler på kr. 500,- sløjfes. og der indføres i stedet

I et ejerskiftegebyr (betales af ny ejer ved ejerskifte) på kr. 375.-. Begge beløb er excl. moms.

Der henvises i øvrigt til takstbladet. som vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamiingen.

Allerød Kommune har godkendt takstbladet den29. februar 2016.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget til budget og takstblad for 2016.

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Valg af bestyrelse
På valg var Henrik Østergaard (formand) og Hans Skogstad (kasserer). Begge var villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt begge for en valgperiode på to år.

Bestyrelsen havde indstillet Knud Lauridsen som 1. suppleant og Susanne Thyssing Nielsen som 2. suppleant.

Begge blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor
Ole Gønss blev genvalgt som revisor og Lillian Ryelund genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Forslag fra salen om at suppleanter bliver inddraget i bestyrelsesarbejdet, dette tages op i bestyrelsen på

førstkommende bestyrelsesmøde.

Der var enighed med salen om at næste generalforsamling starter kl. 19.00.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter hævede diri genten general forsamlingen.

Blovstrød, den /2. OE -r?/L

Referent: 
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Blovstrød,den ft ',O € - /L
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