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Referat fra generalforsamling Vipperød Vandværker AMBA D. 9/3. 2016
Pkt. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Bjørk, Arnakke , som blev valgt.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik den offentliggjorte beretning fra bestyrelsen og
afsluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.
Kommentarer: Der var spørgsmål til udsendelse af måleroplysninger. Kasserer
redegjorde for proceduren.
Vedrørende ansvarsfordeling for ledninger oplyste bestyrelsen, at såfremt man
har hovedledninger der krydser matrikler, er det fortsat vandværkets ansvar.
Forslag til at vores mail har vandværkets navn.
Naboen til Ågerup Vandværk spurgte til planer om det nu lukkede værk.
Fremlagde forslag om fælles vedligeholdelse. Dirigenten henviste
spørgsmålene som værende et privat spørgsmål mellem vandværket og ejeren
af naboejendommen.
Der blev spurgt om hvem der udskiftede målere. Driftslederen præsenterede de
nye målere og oplyste at han og næstformanden udførte dette arbejde og at
vandværket har ansvarsforsikring for arbejdets udførelse.
Kan de nye vandmålere kan udvise fejl og hvornår aflæses de. De nye målere
er testet og godkendt. Aflæsningen sker fortsat 31/12. Man vil stadig selv
kunne aflæse sin måler. Målerne har egen strømforsyning.
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Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Pkt. 3. Regnskab
Regnskabet blev godkendt efter gennemgang af kasserer. Der var
bemærkninger til ejendomsskatter og forsikringer på det nedlagte værk på
Ågerupvej. Værket er forsikret på en fællesforsikring og der opkræves ikke
ejendomsskatter.
Pkt. 4. Forslag
Der er kommet et alternativt tilbud om kalkknuseranlæg. Generalforsamlingen
godkendte forslaget og bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud på
alternativer.
Der blev spurgt om kalkknuseren kan forårsage brud på rør i huse fordi der
ikke afsættes kalk. Bestyrelsen har ikke hørt om at dette har været et problem
hos forbrugere hos andre der har tilsvarende installationer. Der blev delt nogle
erfaringer fra forbrugere.
Af 39 stemmeberettigede stemte 6 imod forslaget. Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5. Budget og takstblad
Formanden gennemgik forslag til takstblad og budget gennemgået af kasserer.
Budget og takstblad blev derefter godkendt.
Pkt. 6. Valg til bestyrelse
Jens Andersen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Mads Andersen,
Møllervænget 15. Bent Sussi, Lersøparken 12 stillede også op.
Afstemningen viste følgende resultat:
Mads fik 38 stemmer og valgtes dermed til bestyrelsen.
Peder Grub Mogensen og Ole Byriel blev genvalgt som suppleanter
Pkt. 7. Valg af revisorer
Morten Therkilsen og Peter Petersen blev genvalgt. Som suppleant valgtes
Karin Jensen, Kildevangsparken 16.
Pkt. 8. Eventuelt
Der blev spurgt til vandkvalitet da en forbruger fremviste et snavset vandfilter
fra sin ejendom. Næstformanden redegjorde for vandkvaliteten. Bestyrelsen
noterer og undersøger nærmere ved, at de næste prøver udtages ved de
husstande som oplever problemerne.
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