
Ordinær generalforsamling i Gundsømagle Vandværk tirsdag den 25. april 2017. 
 
 
 
Referat 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Snorre Biehe valgt som referent 
Per Jakobsen valgt som dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning for året 2016 
Udsendt sammen med dagsorden. 
Det blev bemærket at beslutningen om udskiftning af hydroforer med direkte trykstyring også var 
til behandling sidste år. Formanden forklarer, at der har været mange opgaver i.f.m. etablering af 
de nye forbindelser til Jyllinge Vandværk. Nu har udskiftningen højeste prioritet. Rentvandskarrene 
skal tømmes i.f.m. udskiftningen af pumperne, hvilket er et arbejde med et stort omfang – en 
gennemgribende ombygning af hele vandværket.. 
 
Georg Holm mener sidste år at være blevet informeret om, at der allerede var installeret 
trykstyrede pumper på vandværket. Der lader ikke til at være tilfældet ifølge formanden. 
 
Der spørges til den røde lampe på vandværkets bygnings mur, der blinker synligt i mørket. Et 
medlem af bestyrelsen mener, der kan være tale om føleren til den udendørs lampe og altså ikke 
relateret til trykovervågningen. 
 
Giver den nye trykstyring en el-besparelse på driften? Muligvis en marginal besparelse ifølge 
formanden, men pumpeleverandøren Grundfos har ifølge formanden ikke selv konkrete tal på en 
eventuel besparelse. 
 
Andre vandværker har dog kunnet registrere en besparelse efter udskiftning af pumperne. Den er 
ikke kvantificeret. Formanden bemærker, at der er en større besparelse at hente ved god 
forhandling af elprisen. 
 
En tilhører mener for 3-4 år siden at have afleveret en beregning fra Grundfos til bestyrelsen, der 
indikerer et besparelsespotentiale på 60% ved indførelse af nye pumper. Det er uvist, til hvem 
dette overslag er afleveret. 
 
Beretning er godkendt af alle tilstedeværende. 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab 
Der er i 2016 udsendt ny regnskabs vejledning til brug for mindre vandværker. Denne nye 
vejledning af medført ændringer i måden, der opgøres på. Detaljeret beskrivelse er vedlagt som 
bilag.  
 
Der bemærkes store forskelle mellem budgetteret og realiseret omsætning i 2016. De skyldes i høj 
grad udfaldet af retssagen mellem FARMEX og vandværket. 
 
Der stilles spørgsmål til kassererens honorar. Det er 25.000 kr. 
 



Der stilles spørgsmål om refusion af sagsomkostningerne. Vandværket modtog 25.000 til 
godtgørelse af sagsomkostninger. 
 
Der mangler nogle linjer af regnskabet i det udsendte materiale. Det fulde regnskab vedlægges 
referatet som bilag. 
 
Regnskabet godkendes enstemmigt. 
 

4. Godkendelse af revideret budget for 2017 og foreløbigt budget for 2018. 
Budget for 2017 godkendes enstemmigt. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
a. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, Ole Jensen og Vivian Larsen er på valg og er begge 

villige til genvalg. Der var ikke yderligere opstillede, så begge er genvalgt. 
 
 

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Georg Holm Petersen, der er villig til genvalg, samt en 
vacant plads som suppleant. Der er ikke yderligere opstillere, så Georg Holm Petersen er 
valgt. 
 
 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, Lone Jørgensen, der er villig til genvalg samt en vacant plads 
som revisorsuppleant. Der er ingen opstillet som revisorsuppleant, og Lone Jørgensen er genvalgt 
som revisor. 
 
 

7. Behandling af indkomne forslag, indsendt inden sidste rettidige indsendelsesdag den 15. marts 
2017. 

a. Forslag om sammenlægning af vandværker 
Bestyrelsen ser på flere muligheder for at føre driften af vandværker videre i fremtiden. 
Der er p.t. ingen konkrete forslag klar til fremlæggelse. Bestyrelsen vil tage direkte kontakt 
til Jyllinge Vandværk m.h.p. drøftelser om fremtidig sammenlægning. 
 

b. Forslag om etablering af kalkreducerende udstyr på vandværket for reduktion af 
hårdheden. 
Bestyrelsen mener ikke der kan gives tilladelse til kalk-reduktion. Vandværket har haft 
kontakt til Roskilde kommune, der ikke er positivt stemt over for det. Et muligt anlæg vil 
kræve ca. 50 m2 bygning i 5 m højde. Bestyrelsen overvåger fortsat situationen teknisk og 
juridisk. Hvis en tilladelse en dag kan gives, skal der opstilles en komplet business case. 

 
c. Forslag om installation af målere med fjernaflæsning. 

Prisen er 1500 – 1600 kr pr installation. En almindelig hustandsmåler koster 275 kr. De 
nuværende målere er godkendt 6 år frem i tiden og forventes at holde højst 10 år endnu.   

 
8. Eventuelt 

 
 
 
 
 



Referatet godkendt den 25. april 2017 
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