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Referat af generalforsamlingen den 20. februar 2018 kl. 19.00 på Roskildevej 146. 
 
Der var deltagelse af 16 andelshavere. 
 
Formanden, Tarek Elawad, bød velkommen og gik derefter over til den annoncerede dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent. 
 
 Jan Emmik Nielsen, Gartnervænget 11, blev valgt. 
 
 Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 
 indkaldelsen var foretaget i Søndagsavisen 8. februar og Lokalbladet 13. februar. 
 
2. Beretning om det forløbne år v/ formanden. 
 
 Vores medarbejder på kontoret fratrådte i april. Erik Jensen overtog de daglige opgaver indtil ny 

medarbejder - Charlotte Jensen - blev ansat i september. Erik foretager den nødvendige oplæring, og vil 
efterfølgende være tilknyttet som vikar/rådgiver. Charlotte vil snarest overtage det daglige ansvar for 
administration & vandværksdrift. 

 
 Vi har i 2017 opsagt TDC & telenor. Vi bruger nu Flexfone til telefoni, mobil, alarmer samt bredbånd. 
 
 Der er i 2017 udviklet ny hjemmeside. 
 
 Faktureret mængde udgør 165.749 m3. Der var budgetteret med 168.000 m3. Driftsresultatet udgør 
 et overskud. Regnskabet vil blive gennemgået senere. 
 
 Der er i årets løb blevet sendt 2 forbrugere til inkasso. Beløbene er nu fuldt indbetalt. 
 
 Benløse Kro blev i efteråret taget under konkursbehandling. 
 
 Der har været 51 hushandler. 
 
 Vi har tilsluttet de sidste 36 boliger på Græsgangen, 1 enkelt tilslutning på Eilekiersvej, samt 11 bygge- 
 grunde på Vandstjernevej. Tilslutning af 44 boliger på Letsborgvej (Benløse Skel) er flyttet fra efteråret 
 2017 til foråret 2018. Når disse tilslutninger er færdig vil vi forsyne ca. 1.900 husstande.      
   
 Drift:  Driften af vandværket har forløbet uden afbrydelse af vandforsyningen. 
 Der har været opfølgende ”teknisk hygiejnisk tilsyn” på vandværk & boringer. Der var ikke særlige 
 kommentarer. 
 Der er indvundet 186.955 m3 fordelt på 3 boringer. 
 
 Ledningsnet:  6 ventilbrønde er fjernet, nye skydeventiler monteret, og stophaner ført op til terræn. 
 For hele 2017 har der været 1 brud på ø110 PVC-hovedledning på Fredensvej, 1 brud på stikledning,  
 samt 6 brud på jordledning af jern, hvor udgiften er afholdt af grundejerne. 
 Ledningstabet har i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 udgjort 7,0 %. 
 
 Vandmålere:  Udskiftning af vandmålere vil fra 2017 være elektroniske målere, som kan fjernaflæses. 
 Der er påbegyndt udskiftning af 127 målere på Roskildevej. 
 Vi påregner at udskifte 150-200 målere årligt. 
 

Kontrol af drikkevand:  Der er foretaget de lovpligtige analyser af råvand & rentvand. Kvaliteten er til- 
fredsstillende. 

 Vi har yderligere taget 14 vandanalyser til brug for driftskontrol af behandlingsanlæg. 
 De enkelte lovpligtige analyseresultater kan ses på hjemmesiden. 
   
 Indsatsplan:  Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand er stadig ikke færdig.  
 
 Ringsted Vandsamarbejde:  Arbejdet med at opspore og sløjfe ubenyttede brønde & boringer 
 fortsætter. 
 Husk, det er stadig gratis, at få sløjfet en gammel brønd. 
 Vi vil fortsat gerne høre fra grundejere, som har en ubenyttet brønd på deres ejendom. 
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 Der var herefter et par mindre kommentarer. 
 
 Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev godkendt.     
 
3.a. Fremlæggelse af regnskab for 2017. 
 
 Kassereren gennemgik regnskabet med tilhørende noter, og redegjorde for væsentlige afvigelser i 
 forhold til budgettet. 
 
 Der var faktureret 165.749 m3, der sammen med øvrige indtægter udgjorde en samlet omsætning på 
 1.733.657 kr. 
 
 De samlede udgifter blev på 1.716.496 kr. incl. afskrivninger. 
 
 Årets resultat blev et overskud på 17.161 kr.   
 
 Egenkapitalen pr. 31.12.17 udgør 2.693.727 kr. 
 
 Dirigenten konstaterede, at regnskabet for 2017 blev godkendt. 
 
3.b. Fremlæggelse af budget for 2019. 
 
 Budget for 2018 var tidligere godkendt på generalforsamling i 2017. 
 
 Kassereren gennemgik budgettet for 2019 i hovedtal. 
 
 Der er indregnet følgende priser: Vandafgift 6,80 kr. og målerafgift 180,00 kr. for en 3 m3 målerstørrelse.  
  
 Vandspildet forventes at udgøre mindre end 10 %. 
 
 Den budgetterede omsætning udgør 1.446.000 kr. Der budgetteres med et 0-resultat. 
 
 Budgettet for 2019 blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
 Der var ikke indkommet forslag. 
 
5.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Der var 3 medlemmer på valg: 
 
  Tarek Elawad 
  Kim Møller Hansen  
  Peter Darling Larsen 
     
 Tarek Elawad, Kim Møller hansen og Peter Darling Larsen blev genvalgt. 
 
5.b. Valg af bestyrelsessuppleant. 
  
 På valg var Kai Jeppesen. 
 
 Ole Olsen, Smålodsvej 1, blev valgt. 
 
5.c. Valg af revisor. 
 
 På valg var Bjarne Rasmussen. 
 
 Thomas Larsen, Holmehave 16, blev valgt. 
 
5.d. Valg af revisorsuppleant: 
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 På valg var Bente Pedersen. 
 
 Inge Sig Jensen, Vestervangen 15, blev valgt. 
 
6. Eventuelt. 
  
 Der var ikke bemærkninger. 
  
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
  Tarek Elawad  - formand 
  Peter Darling Larsen  - næstformand 
  Erik Jensen  - kasserer & sekretær 
  Kim Møller Hansen  - bestyrelsesmedlem 
  Arne Nielsen  - bestyrelsesmedlem 
 
 
EJ 
22.02.18 
 
 
 
……………………… 
Jan Emmik Nielsen, 
dirigent 
 
 
 
 
 
 
 


