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INFORMATION fra BURESØ VANDVÆRK

6. Valg af Suppleant
David Køhnke genvalgtes som suppleant for et år.

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 24. april 2014 på Slagslunde skole,
hvor 21 andele var repræsenteret.

7. Valg af revisor(er)
Dette valg foretages på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Formanden Lau Jensen bød velkommen og foreslog Niels Barrett som dirigent,
hvilket godkendtes af forsamlingen.
Dirigenten indledte med at konstatere, at forsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.

8. Eventuelt
Ønsket om at få vurderet værdien af boringer, vandværk og ledningsnet nævntes
atter kort og bestyrelsen håber på støtte hertil fra en ekstern revisor. Desuden
nævntes overvejelser om hjemmesidefornyelse og at referater kunne tilsendes på email, hvis vandværket oplyses om sådan adresse.

Bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen
Formand Lau Jensen, Bøgevang 3, 3550 Slangerup

26 57 61 31

Kasserer Susie Barrett, Skovvej 26, 3550 Slangerup

47 38 00 64

Værkbestyrer Kjell Stau, Skovringen 19, 3550 Slangerup

23 46 62 15

Bestyrelsesmedlem Ege Nielsen, Skovringen 5, 3550 Slangerup

48 18 39 10

Bestyrelsesmedlem Knud Sørensen, Hyldevang 10, 3550 Slangerup

48 18 42 53

Best. medlem Inger Lisse Dahl Hede, Skovvej 18 B, 3550 Slangerup

47 38 01 17

Bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen, Skovringen 13, 3550 Slangerup
Suppleant Davis Køhnke, Skovringen 10, 3550 Slangerup

40 68 86 86

Påmindelser!
•

•
•

Check vandmåleren engang imellem og bemærk om det sorte hjul står helt
stille, når du ikke bruger vand. Hvis ikke foregår et vandspild, du selv betaler
for.
Hold målerbrønden frit tilgængelig!
Du skal indberette målerstanden til kassereren ved årets udgang.
Undladelse koster 500 kr.
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2. Bestyrelsens beretning
Herefter fik formanden Lau Jensen ordet for aflæggelse af årsberetning:
1. Antal medlemmer
Buresø Vandværk leverer vand til 400 andelshavere. Der er ikke kommet nye
andelshavere i 2013, men vi har fået en forespørgsel fra Spejderhytten ved
småsøerne, ude ved vores boring. Deres brønd er lukket, da vandet ikke lever op til
myndighedernes krav. Vi har givet et løst overslag på anlægsudgifterne og har
kontaktet Kommunen, så nu afventer vi tilbagemelding.
I 1994 blev vi pålagt at levere vand til et stykke af det åbne land, og det omfatter
Hesselvej, Hesseldalsvej og Langåsen. Det var ikke alle der dengang ønskede at
tilslutte sig, så vi har en aftale om fremtidig tilslutning med Egedal Kommune,
dengang Stenløse Kommune, og den er blevet opdateret her i 2013. Den vedrører 2
adresser eller 5 andele, som skylder Kommunen forskudsbeløb, som vi er pligtige at
opkræve, når ejerne gerne vil have leveret vand fra os.
Efter Kommunens ønske fremgår dette nu af takstbladet, som findes på vores
hjemmeside.
2. Bestyrelsesarbejdet
Vi har i året holdt 5 bestyrelsesmøder, samt været til møder med KVE –
Kontaktudvalget for de private vandværker i Egedal Kommune – hvor vi kan
udveksle erfaringer med de øvrige vandværker i Kommunen. Vi har især et godt
samarbejde med Slagslunde Vandværk, som sidste år har installeret elektroniske
vandmålere, og de er meget villige til at dele deres erfaringer med os. Hvis man
gerne vil vide mere om KVE-samarbejdet, kan man få oplysninger på deres
hjemmeside som er www.egedalvand.dk.
Der er lovkrav om kursus for driftsbestyrere, så det har Kjell og Knud været på her i
begyndelsen af marts måned.
3. Udpumpet vandmængde
Vi har udpumpet 28.475 m³ i 2013, hvilket er det mindste vi har målt siden 1993, hvor
vi begyndte at lave statistik over forbruget. Der har ikke været store lækager i året,
og det vandspild der har været, har været på andelshavernes egne grunde, så det er
ikke noget der belaster de øvrige andelshavere.
Det målte forbrug har været 27.270, så differencen til det udpumpede er så lille, at
der ikke skal betales ekstra vandskat, som vi ellers har gjort de sidste 4 år.
Der er også brugt mindre skyllevand, så vores forbrugsafgift bliver lille i 2014.
Vi har overvågning på den udpumpede mængde vand, så vi kan følge
minimumsforbruget om natten. På den måde fandt vi ud af, at der var et problem i
februar måned i år, hvor der var et stort natteforbrug.
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Ved hjælp af vores skydeventiler og noget nattearbejde fandt vi ud af, i hvilket
område problemet kunne være. Ege gik så på opdagelse og fandt, at Langåsen 7
havde en måler, der snurrede rundt med vældig fart. Der blev straks lukket for
tilførslen.
Det er noget som hører til i 2014, men det forklarer, hvor effektivt det er, at vi kan
følge med i forbruget. Vandspildet var 788 m³ i løbet af 8 dage.
4. Vandkvalitet
Der bliver taget prøver at vandets kvalitet efter en analyseplan, som Kommunen har
udarbejdet. Analyselaboratoriet Eurofin fandt, at prøven fra oktober måned ikke
overholdt kravværdierne fra Miljøministeriet med hensyn til coliforme bakterier. Der
blev sendt en rapport til Kommunen, som så stillede krav om at tage nye prøver og
være opmærksom på, hvad der kan være årsagen.
Det var lige efter oktober-stormen, og det kunne skyldes naboens birketræ, som stod
tæt på tårnets ventilationshuller. Derfor har vi efterfølgende fået fældet træer på
nabogrunden.
Resultaterne af den næste analyse den 11. november overholdt kravværdierne, så
nu er alt i orden.
5. Vedligeholdelsesarbejde
Der har heldigvis ikke været større brud, som har givet anledning til udgifter.
Selve vandværksbygningen har haft brug for at blive gået efter, og vi har i
eftersommeren fået lavet noget murerarbejde og el-arbejde, og her i år har vi fået
repareret taget og tagrenderne. Vores affugter er blevet fornyet, og der er foretaget
serviceeftersyn af firmaet Dahlgaard, som er specialister med hensyn til vandværker.
6. Opsætning af nye målere
Som I kan se af indkaldelsen, foreslår bestyrelsen fortsættelse af opsparing til
udskiftning af målere på kr. 250 eks. moms. Vi har besluttet at udskifte til elektroniske
målere, og det er en større udgift. Vi ved fra Slagslunde Vandværk, at det har kostet
omkring 700.000 i alt, og de er knap 450 andelshavere, mens vi er 400.
I den forbindelse har der været en andelshaver, som ikke mente, at den ekstra afgift
skal tillægges moms. Vandværket er momsregistreret, og det betyder, at der på al
indtægt skal tillægges moms, til gengæld kan momsen så trækkes fra, når vi får lavet
arbejder, og når vi skal købe nye vandmålere. Sådan er loven, og det kan vi
selvfølgelig ikke lave om på.
7. Revision og regnskab
Svend Erik Skydt har i mange år revideret vort regnskab, og det har vi følt os trygge
ved. Men Svend Erik ønsker ikke at blive genvalgt, og vi vil derfor gerne takke ham
for indsatsen og også for indsatsen som dirigent i en årerække.
Bestyrelsen foreslår, at vi fremover har et eksternt revisionsfirma til at opstille vores
regnskab. Dette er også på grund af, at kravene fra Kommunen og myndighederne
ændrer sig og bliver mere komplicerede. Regnskab og takstblad skal sendes til
Kommunen og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen. Der er kommet vejledning fra Naturstyrelsen om takster for
vand, og KVE arbejder med takstbladene i tæt samarbejde med kommunen for at
opfylde kravene. Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket også på en ny vejledning om
regnskaber for vandværker.
Det kræver så en vedtægtsændring, som det også kan ses af indkaldelsen, men det
kommer vi til under indkomne forslag, og drøftelsen heraf hører derfor til under det
punkt.
Beretningen godkendtes af forsamlingen.
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3. Regnskab
Kassereren forelagde regnskabet og gennemgik de enkelte poster.
Den tidligere formand Vagn Sørensen kunne ikke godkende regnskabet, idet han
hævdede, at det var fejlbehæftet. Endvidere hævdede han, at det var en fejl, at man
havde betalt moms af de 250 kr., som var opkrævet til opsparing til elektroniske
vandmålere efter sidste års generalforsamlingsbeslutning. Imidlertid viste det sig ved
dirigentens nærmere udspørgen at være en og samme påståede fejl, der hævdedes.
Der udspandt sig nu en debat mellem kassereren og Vagn Sørensen om rigtigheden
af dennes påstand, som i en beskrivelse af en særlig posteringsmåde hævdedes at
være en ”fidus”.
Det lod imidlertid ikke til at kassereren var tiltalt af heraf, og det fremgik, at hun efter
at have modtaget fidusforslaget på mail fra Vagn Sørensen havde fået dettes
lovlighed undersøgt af Foreningen af Vandværker i Danmark ved dennes juridiske
sagsbehandler.
Dirigenten oplæste vandværksforeningens svarbrev på kassererens forelæggelse af
Vagn Sørensens posteringsbeskrivelse.
Vagn Sørensen lød herefter ikke overbevist om rigtigheden af vandværksforeningens
vurdering og påberåbte sig 50 års erfaring med regnskaber. Han ville gerne se
nærmere på svarbrevet, og bestyrelsen lovede at sende en kopi ud med dette
referat, hvorfor kopien vedlægges.
Herefter godkendtes regnskabet.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde foreslået at fortsætte med en opkrævning af 250 kr. til fortsat
opsparing til elektroniske målere, og dette vedtoges.
Bestyrelsen havde endvidere foreslået at ændre vedtægterne, således at revision
fremover skal foretages af et eksternt revisionsfirma og ikke som hidtil af to internt
udpegede andelshavere. Begrundelsen var, at kommunen og andre myndigheder
blev stadigt mere dokumentationskrævende, og at det nu blev stadigt mere
almindeligt at vandværker havde ekstern revision.
Vagn Sørensen var imod dette forslag og anførte, at interne revisorer ville udføre en
mere kritisk revision. Kassereren argumenterede, at hun længe havde ønsket den
sikkerhed, en professionel revisor kan levere, og at det nu var en passende lejlighed,
da foreningens revisor gennem mange år Svend Erik Skydt havde ønsket at trække
sig tilbage. At dette skulle være tilfældet betvivledes af Vagn Sørensen.
Der stemtes nu om de foreslåede vedtægtsændringer, og resultatet af afstemningen
blev, at 16 stemte for, mens 5 undlod at stemme. Der var således mere end de
krævede 2/3 af de tilstedeværende andele for vedtægtsændringen, men langt fra de
nødvendige 2/3 af alle andele, som kræves for endelig vedtagelse i første omgang.
Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Vagn Sørensen krævede nu, at få forelagt tilbud fra flere revisionsfirmaer sammen
med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, og forlangte en
afstemning herom. Formanden var dog ikke indstillet på at blive pålagt ekstra
besvær. Dirigenten påpegede, at forsamlingen kun stemmer om indkomne forslag i
henhold til vedtægterne og mente desuden ikke, at bestyrelsen har givet anledning til
mistillid til sit arbejde, som har resulteret i et overskud på kr. 86.000.
5. Valg til bestyrelsen
Lau Jensen og Ege Nielsen genvalgtes og nyvalgt blev Thomas Sørensen.

