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Dalby Huse Strands Vandværk Amba 

Referat af den ordinære generalforsamling, 

Afholdt den 28. juni 2020 i Kignæshallen, Smedeengen 4, Jægerspris 

1. Valg af dirigent 

Allan Vest blev valgt og erklærede mødet for lovligt indvarslet. Der var ingen 

bemærkninger til dagsorden.  

20 parceller og stemmeberettigede var til stede. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Formanden (Erling) henviste til beretningen, der er udsendt til medlemmerne. 

Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 

Der blev spurgt til de småfejl der beskrives under Frederikssund kommunes tilsyn på 

værket. Svar: Det er de nævnte fejl med manglende skiltning på rørene på værket og et 

filter i udluftningen på markboringen. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren (Karin) fremlagde det reviderede regnskab. 

Spørgsmål til regnskabet: 

Der blev spurgt til udgifter til telefon. Karin redegjorde for udgifterne. 

Spørger mente, at telefonrefusion skal registreres som honorar ifølge ligningsloven.  

Karin svarede, at hun vil drøfte det med værkets revisor. 

Spørger bad om en redegørelse for løn, vagt og honorarer. Karin redegjorde for diverse 

udgifter til løn, honorar og vagttillæg.  

Der blev spurgt hvad møder og gaver dækker over. Karin svarede, at det dækker over 

forplejning til møder og vingaver.  

Herefter blev regnskabet er enstemmigt vedtaget.  

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

Karin fremlagde budgettet for 2021. 

Spørgsmål til budgettet: 

Der blev spurgt om hvorfor man regner med at nettoomkostningerne stiger?  

Karin svarede, at man udelukkende har budgetteret med tilsvarende indtægter i forhold til 

2019 og ikke har budgetteret med indtægter fra gebyrer. 

Spørger mente, at man bør sikre at der er en omsætning under diverse gebyrer, da det ikke 

er realistisk at den er 0.  

Der blev spurgt til administrationsomkostningerne og hvorfor de forventes at stige. 

Karin gennemgik posterne under administrationsomkostningerne. 



En spørger ville vide hvad man gør ved computeren på vandværket, når denne ikke duer 

mere. Karin svarede, at den vil blive kasseret. 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Orientering om udskiftning af vandledninger samt finansiering 

Erling orienterede om, at der er udfordringer med ledningsnettet, fordi ledningerne er for 

gamle til at kunne klare trykket og der opstår for mange brud på dem. 

Bestyrelsen arbejder på en plan for hvad vi skal gøre og hvordan det skal finansieres. Dette 

vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det vil være muligt at tage 

stilling til en løsning. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag  

 

7. Valg af bestyrelse: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Kasserer: 

Karin Meinicke Andersen, Strandstien 19  Valgt 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Svend Jønsson, Tørveagervej 33   Valgt 

Kim Klemmensen, Axelgårdsvej 9  Valgt 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Krista Bjerknæs Fallesen udtræder: 

Bestyrelsen foreslår Jens Krusaa, Thomsensvej 2 Valgt 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Flemming Thorsen, Rønnebærvej 11  Valgt 

Morten S Rasmussen, Thomsensvej 22  Valgt 

 

10. Valg af revisor                       

Gurli Malm     (valgt i 2019 for 2 år – ikke på valg)      

Lars Lefholm  (valgt i 2019 for 1 år)    Valgt 

 

11.  Valg af revisorsuppleant    

Mette Holm Rønne, Thomsensvej 8  Valgt 

 

12.  Eventuelt 

Et medlem opfordrede til at man lægger referater fra bestyrelsesmøderne på 

hjemmesiden. 

Erling overleverede en erkendtlighed til både Allan, som tak for dirigentskabet og til Krista, 

som tak for sin indsats i bestyrelsen. 

________________________  

Referent, Krista Fallesen 


