
Referat fra generalforsamlingen i Gundsømagle Vandværk den 26.april 2016. 

Årets generalforsamling blev afholdt i Gundsømagle Forsamlingshus. Mødet startede kl. 19.30. 

 

1.  Valg af dirigent og referent. 

Til referent blev valgt Per Jakobsen (bestyrelsens forslag). 

Til dirigent blev valgt Søren Lydestad (bestyrelsens forslag).  

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var behørig og rettidig indkaldt iflg. 
vedtægterne, dvs. med mindst 14 dages varsel. Herefter bød dirigenten velkommen til de 16 
fremmødte medlemmer samt 5 bestyrelsesmedlemmer, dvs. i alt 21 stemmeberettiget. 

 

2.  Bestyrelsens beretning for året 2015. 

På bestyrelsens vegne gennemgik vandværkets formand,  Gert Salbæk, beretningen for 2015. 
Beretningen var udsendt på forhånd sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.   Efter 
spørgsmål fra flere medlemmer uddybede Gert flere punkter: 

Vandværket har ret til at udvinde op til 150.000 m3 vand, hvilket er rigeligt til at dække det 
nuværende forbrug på ca. 120.000 m3 årligt, inkl. et mindre salg på ca. 7.000 m3 vand til 
Kastanjehøj Vandværk pga. nogle lokale problemer, som forventes afhjulpet snarest. Hvis der 
bliver behov for at udvinde mere vand kan der nemt gives tilladelse til dette, men det koster en 
afgift til kommunen, så dette vil først blive realiseret, når behovet opstår. Det kunne f.eks. være i 
forbindelse med nybyggeriet i den østlige ende af Gundsømagle. 

Vandværket har tilslutning til ca. 1.100 parceller. Normalt årsforbrug er ca. 100-120 m3 pr. parcel, 
og tilslutningerne i Gundsømagle ligger i den lave ende, hvilket fik formanden til at rose brugerne i 
Gundsømagle til at være gode til at spare på vandet. 

Vandværket bruger mange penge og meget tid på løbende analyser af vandprøver for at overholde 
stadig stigende krav fra myndighederne for konstant at sikre en god vandkvalitet. Kvaliteten af 
vores vand er rigtig god, men vandværket havde dog fået en lille påtale pga. et målt farvetal på 5 
ved afgang fra vandværket. Dette er dog så lidt, at det hverken er farligt eller kan ses med det 
blotte øje, men kun konstateres med meget nøjagtige måleinstrumenter. Længere ude på 
ledningsnettet er farvetallet  op til 15 acceptabelt. 

Beretningen blev herefter énstemmigt godkendt. 

   



3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

 

Vandværkets kasserer, Vivian Larsen, gennemgik regnskabet for 2015. Årets resultat var et mindre 
overskud på 17.809 kr., hvilket dog er meget pænt sammenlignet med et budgetteret underskud 
for 2015 på 150.000 kr. Som helhed var der derfor stor tilfredshed med regnskabet, men enkelte 
poster i regnskabet medførte spørgsmål fra flere medlemmer. 

Flere spurgte ind til en udgiftspost til advokathonorar på 76.500 kr., som der slet ikke var afsat 
penge til i budgettet. Det blev forklaret, at beløbet er blevet udbetalt i honorar til en advokat, som 
vandværket har set sig nødsaget til at engagere i forbindelse med en tvist med en udstykker. 
Tvisten drejer sig om en fortolkning af vandværkets takstblad og betaling i forbindelse med en ny 
udstykning.  Vandværket er blevet stævnet af en udstykker. Tvisten forventes afgjort af retten i 
løbet af kort tid. Der er derfor ikke p.t. klarhed over, hvem der endeligt skal betale advokat- og 
rets-omkostninger. 

Et andet medlem spurgte, hvorfor der kun var en udgift på 1.474 kr. til vandværkets hjemmeside, 
når der på budgettet var afsat 10.000 kr. Desuden gav vedkommende udtryk for, at hjemmesiden 
fungerede meget dårligt , både mht. informationer og brugervenlighed. Der blev svaret, at det 
skyldes sygdom hos den nuværende web-ansvarlige, så hjemmesiden ikke er blevet vedligeholdt 
som forventet. En ny hjemmeside er blevet bestilt hos et andet firma, og derfor er der afsat 15.000 
kr. i budgettet for 2016. 

Flere spurgte om årsagen til en meget stor stigning i anlægsaktiverne fra det ene år til det andet. 
Især den ansatte værdi af bygninger og boringer var steget kraftigt fra ca. 1 mill. Kr. i 2014 til ca. 
5,6 mill. Kr. i 2015. Det blev forklaret at det var en følge af et konkret krav fra Roskilde Kommune 
for at opfylde nogle nye regnskabskrav. Det kan sammenlignes lidt med ejendomsvurderingerne, 
der som bekendt også kan variere meget. 

Regnskabet for 2015 blev herefter énstemmigt godkendt. 

 

4.  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Kasserer Vivian Larsen gennemgik både et revideret budget for 2016 samt budgettet for 2017.  

Budget for 2016: Årets resultat er budgetteret med et underskud på 495.000 kr. Flere medlemmer 
havde spørgsmål til stigning i honorar til formand og kasserer, begge honorarer er budgetteret 
med en årlig stigning på ca. 10%. Bestyrelsen svarede, at der var flere væsentlige grunde til denne 
stigning. Dels var honorarerne ikke blevet reguleret gennem en længere årrække, så der var 
herved opstået et vist ”efterslæb”. Dels var arbejdsmængden stadig stigende pga. myndighedskrav 
til kontrolprøver af vandkvaliteten og rapportering. Endelig påhviler den daglige drift (inkl. alarmer 



og fejlfinding af vandudslip) alene bestyrelsens medlemmer, idet vandværket ikke har ansat en 
lønnet driftsleder, som mange større vandværker har. En opgørelse af forbrugte arbejdstimer ville 
sandsynligvis ”retfærdiggøre” denne forventede lønstigning, der jo ligger over den normale 
stigning på arbejdsmarkedet. 

Budget for 2017: Årets resultat er budgetteret med et underskud på 102.000 kr. Vandværket har 
oparbejdet en pæn formue på ca. 5,2 mill.kr., så derfor er det forsvarligt at budgettere med 
mindre underskud, men der foreligger også fremtidige opgaver, som kræver større investeringer, 
bl.a. udskiftning af nogle aldrende pumper til mere moderne og skånsomme typer. 

Budget for 2016 og 2017 blev herefter énstemmigt godkendt. 

 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:  

 Gunnar Andersen (genvalgt) 

 Gert Salbæk  (genvalgt) 

 Per Sønnichsen (nyvalgt/tidl. revisorsuppl.) 

   Harald Nielsen (genopstiller ikke pga. helbred) 

Der er 2 bestyrelsessuppleanter på valg: 

 Henry Fuglsang (ikke valgt) 

 Georg Holm Petersen (nyvalgt). 

 Karl Ove Møller (ønsker ikke genvalg) 

                        Harald Nielsen (nyvalgt). 

 

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Til revisor blev valgt: 

 Lone Jørgensen (nyvalgt) 

Til revisorsuppleant blev valgt. 

 Søren Lydestad (tidl. revisor) 



 

7.  Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt forslag fra medlemmer inden fristen d. 15. marts 2016. Bestyrelsen havde 
heller ikke selv nogen forslag. 

 

8.  Eventuelt. 

Efter lidt debat og uddybning af spørgsmål sluttede mødet kl. 21.00. 

Dirigenten takkede for god ro og orden ! 

 

 

02.05.2016 

Referent: Per Jakobsen. 

Dirigent: Søren Lydestad 
 
Formand: Gert Salbæk 
 
Kasserer: Vivian Larsen 
 
Best. Medlem: Ole Jensen 
 
Best. Medlem:Harald Nielsen 
 
Best. Medlem:Gunnar Andersen 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


