
Sønderby Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling den 24.marts 2022 på Sønderby Kro med ca. 65 personer.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.
           Birger Nielsen blev valgt som dirigent og Ove Nielsen som referent.

 Birger Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om 2021 blev aflagt af formanden Sten Røtting Nielsen.               
• Vi har i 2021 udpumpet 14255m3 og målt 13240m3 hos forbrugerne, det vil sige at der har 

været et tab/ spild på 1015m3 eller omregnet i % 7,1. Grænsen for hvor vi skal betale afgift 

af spildet er 10%. så vi er pænt under.

• Vi har i 2021 haft 2 ledningsbrud, 1 på Bredvigvej i januar måned, der løb en del vand ud og

reparations arbejdet blev lidt besværligt pga. at jorden var frosset. I sommers havde vi 1 

utæthed på Drosselvej, her var det en stikledning under vejen af jern der var tæret væk. Vi 

har også måttet udskifte 2 stophaner på Mågevej.

• Vi har i år planlagt at udskifte Vandledningen på Bredvigvej, det drejer sig om stykket fra 

busvendepladsen og ud til ”Villaen” nr 12, dette stykke består af gamle støbejerns rør og 

eternit rør, de fleste af stikledningerne er jernrør. Vi har på denne strækning haft 3 brud 

inden for de sidste 8-10 år. Derefter mangler stadig stykket på grus sidevejen til Sønderby 

bro, vandledningen her er en blanding af stort set alle rør typer. Sønderbyvej fra Egernvej og

udefter som består af gamle jernrør fra sidst i halvtredserne, dette vil være de næste opgaver 

vi tager fat på, dog ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge. 

• Vi blev af Frederikssund kommune i 2016 bedt om at søge en ny vandindvindings tilladelse 

og en udledningstilladelse for vores skyllevand fra vores sandfiltre. Den nye indvindings-

tilladelse fik vi i september 2016, udledningstilladelsen hørte vi intet om, før vi i juli 2021 

blev bedt om at sende flere oplysninger og bla. analyser på skyllevandet. Vi har her i marts 

måned modtaget et udkast til ny udledningstilladelse.

• Vandanalyser: Vi har i 2021 fået taget i alt 4 vandprøver hos brugere, på vandværket og på 

ledningsnettet.

• Nogen af jer er måske stødt på forkortelsen BNBO i forbindelse med drikkevandsboringer, 

BNBO står for boringsnære beskyttelsesområder, kort fortalt handler det om at nedbringe 

risikoen for forurening af vores grundvand og opretholde vandkvaliteten omkring 

vandforsyningsboringerne. Miljøstyrelsen har pålagt de enkelte vandværker at indgå aftaler 

om sprøjtefri zoner med de landmænd der har erhvervsmæssig drift af områder nær drikke-

vandsboringer. Disse aftaler skal være indgået med udgangen af 2022. Inden da skal 

Frederikssund kommunes Klima og natur afdeling have foretaget en risikovurdering af 

områderne omkring boringerne og derefter nærmere definere den zone det evt. handler om, 

og hvilke tiltag der skal gøres, de siger at de forventer at være klar med dette i maj måned. 

• Restancer har vi ingen af.
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beretningen forsat:

• Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelsesmøder, 1 arbejdsdag på vandværket, og deltaget i 
Generalforsamling i vandrådet.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation.

Pkt. 3  Forlæggelse af det revideret regnskab for 2021 til godkendelse.

Birgit Vineke gennemgik i hovedtrækkende regnskabet.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen; men en andelshaver mente at posten arbejdsløn  

var for lille i forhold til det store arbejde der er udført.

Regnskabet blev enstemmig godkendt med akklamation.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 5 Forelæggelse af budget og  fastsættelse  af satser og bidrag for 2022 til godkendelse.

Formanden uddybede lidt om enkelte punkter i budgettet og enkelte satser af bidrag og 

vandafgifter.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.

Budget og takster blev  enstemmigt  godkendt med akklamation.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Sten Røtting Nielsen, modtager Genvalg

Ove Nielsen, modtager genvalg

Dan Kjersgaard, modtager ikke genvalg

Sten Røtting Nielsen og Ove Nielsen blev genvalgt og Dorthe Poulsen blev nyvalgt.

Alle blev valgt med akklamation.

Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen:

 På valg er:   Dorthe Poulsen, modtager genvalg

  Thomas Bisgaard, modtager genvalg

Dorthe Poulsen var blevet valgt til bestyrelsen og Thomas Bisgaard genvalgt,

Dan Kjersgaard blev nyvalgt som suppleant 

Alle blev valgt med akklamation.

Pkt. 8 Valg af revisor:  På valg:   Kim Rockhill, modtager ikke genvalg

Peter Østergaard Andreasen blev nyvalgt for 2 år med akklamation.
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Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant:

På valg er. Tommy Andersen, modtager genvalg

Tommy Andersen blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 10 Eventuelt: 

  Der var ingen der ønskede ordet.

Afslutning: 

   Birger Nielsen takkede forsamlingen for god ro og orden.  

 

   Formanden takkede Birger for en veludført generalforsamling samt bestyrelsen og

        revisor  Birgit Vineke for et godt samarbejde.

    Der var også en tak til de frivillige  revisorer Kim Rockhill og Lars N. Olsen samt

    revisorsuppleanten Tommy Andersen

Dato:…………..
 

…………………………              …………………………..               ………………………….   

         Formand                                            Dirigent                                     Næstformand              

                        

   

…………………………              …………………………..               ………………………….   

Bestyrelsesmedlem                    Bestyrelsesmedlem                     Bestyrelsesmedlem

 

Referent: Ove Nielsen                                             Kopi til Birgit Vineke
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