Referat
af ordinær generalforsamling,
den 28. marts 2012 kl. 1930,

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Takstblad
Budget
Valg
a) 3 bestyrelsesmedlemmer
Carl-Chr. Kaspersen
Helle Dyhr Olsen
Leif Jønsson
b) 2 bestyrelsesuppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorluppleant

8) Indkomne forslag
9) Eventuelt.

Ad 1) Jan Johannessen blev valgt
Ad 2) Carl-Chr. Kaspersen blev valgt
Ad 3)
Det seneste år har kun haft få tekniske problemer. Der har været 1 driftsstop, hvor en returventil
havde sat sig fast, så sandfiltrene skyllede hele tiden og tømte tanken. Smeden udbedrede.
Den lovpligtige vandanalyse viste, at Vellerup Vandværk stadig har fint og rent vand.
Formanden orienterede om muligheden for plantning af fredsskov som grundvandssikring.
Frederikssund har pt. nægtet skovrejsningsret, da det kræver en lokalplansændring. Lokalplanen
skal revideres om et par år, så der arbejdes videre med projektet.
Formanden orienterede om rørledningen. De nuværende rør er ca. 50 år gamle, så ledningsbrud
kan forventes. Vi har dog været forskånet for brud i flere år, men det er besluttet at arbejde videre
med en evt. udskiftning. Andre (større) vandværker har inddelte forsyningsområder og udskifter et
område af gangen, men det har ikke været med i planerne hos os, da vores område er relativt lille
og det formentligt ikke vil være rentabelt. Vi forsøgte at få lagt nye rør i jorden, da DONG gravede

el-ledningerne ned, men graveentreprenøren ville ikke deltage, da vandrør skal ca. 120 cm ned og
el-ledninger kun ca. 70 cm. Dermed ville han formentlig ikke kunne overholde sin tidsplan.
Betaling af nye vandledninger, vil ske med hhv. en opsparing og et lån. På den måde udvises
rettidig omhu og alle uanset forbrug kommer til at betale i forhold til andelen. Frederikssund
Kommune har godkendt en øremærket opsparing.
Formanden orienterede om problemerne med 2 x aflæsning/indberetning af vandmålere til hhv.
vandværk og kommune. Årsagen er angiveligt, at Plettner, der er vandværkets administrator og
kommunen ikke benytter de samme ejendomsnumre. I øvrigt var der problemer med databasen,
der benyttes til indberetningen til vandværket. Problemerne er løst.
Formanden henviste igen til hjemmesiden www.vellerupvandvaerk.dk der virker og benyttes.
Bestyrelsen søger at orientere om bl.a driftsstop på siden.
Ad 4) Regnskab godkendt.
Ad 5) Bestyrelsens forslag til takstblad godkendt. Tilslutningsafgiften er indeksreguleret, den faste
vandafgift er uændret og den variable vandafgift er steget lidt for at imødegå øgede afgifter.
Ad 6) Budgettet godkendt.
Ad 7)

a) alle genvalgt
b) Stig Schneider genvalgt – en suppleant vakant
c) Hanne Schneider og Thomas Nielsen genvalgt
d) Inger Sørensen genvalgt.

Ad 8) Ingen indkomne forslag.
Ad 9) Der blev spurgt hvorfor byen ikke kan deles, så der kan udskiftes vandledning i en halvdel af
gangen. Ikke undersøgt, men vurderingen er, at der er for store etablerings-/startsomkostninger.
Der blev spurgt til ringforbindelse. Tidligere undersøgt om, der kunne etableres en
nødforsyningsmulighed med Sommerbyen. Det kunne er ikke dengang. Kommunerne har gjort sig
overvejelser om ringforbindelser/nødforsyningsmuligheder generelt.
Generalforsamlingen slut kl. 2045.

Carl-Chr. Kaspersen
formand

Jan Johannessen,
Referent

