Referat fra
Generalforsamlingen i Nordmarken Vand a.m.b.a
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 26-05- 2016 på hotel Søfryd i
Jyllinge kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det foregående år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Ad. 1.

Ad. 2.

Bjarne Knudsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede ifølge vedtægterne, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
Samtidig blev det konstateret, at der var 13 stemmeberettiget heraf 1fuldmagt.
Der var ligeledes inviteret gæster: Anne-Marie Kristensen og Vini Lindberg fra
Jyllinge Vandværk; Erik Krøll og Jørgen Sørensen fra Værebro Vandværk;
.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning.

Hovedpunkter:
Samarbejde med Værebro og Jyllinge, Vandmålere, Renovering af ledningsnet,
Iltningstårn, Vandkvalitet, Forsyningssikkerhed. Gulddysseskoven.
Ny principper for regnskabsopstilling påtvunget fra 2017. Det vil kasserer Steen Vindt
komme ind på.
Vi har nu i nogle år haft et samarbejde med de andre vandværker i Jyllinge, Værebro og
Jyllinge, nu er også Jyllingehøj kommet med, og det har gået på en til stræben på
ensartethed vedr. bl.a. vedtægter, regulativer, priser og udnyttelse af teknisk viden,
hjemmeside osv.
Som et foreløbig resultat af vort samarbejde mellem vandværkerne i Jyllinge, hvor vi
blandt andet ville tilstræbe ens vandmålere på værkerne, traf vi beslutning om at indkøbe
fjernaflæsningsmålere fra et dansk firma, Kamstrup, lige som de andre værker.
Vi modtog de første 200 i december og starter udskiftningen i foråret. I juni i år modtager vi
200 mere og forventer også disse monteret i år. Vi omtalte på sidste års generalforsamling
disse målere og det er nu igangsat. Status d.d. er, at de første 200 er ved at være
udskiftet.
Vi fik færdiggjort renoveringen af hoved og stikledninger på Solsikkevej og nu venter
Anemonevej og Lucernevej som de næste. Netop ledningsrenovering er en udgift og et
nødvendig stykke arbejde, der vil være på dagsordenen hvert år for vandværket i
adskillige år fremadrettet.

En generende svag susen har kunnet høres fra vores iltningstårn, når det pågik en
iltningsproces. Det har været sådan i adskillige år og en nabo har følt sig generet heraf.
Kommunen var ude og foretage en støjmåling. Vi fik varsel om et påbud og vi opsatte
støjvægge på taget ved tårnet og en efterfølgende autoriseret måling viste at støjproblemet er løst.
Så vil jeg gerne snakke lidt om Vandkvalitet. Vi har hidtil kunnet levere vand i den rigtige
kvalitet, men nogle af vore boringer har været belastet med en BAM forekomst, som dog lå
indenfor det tilladte måleområde. Dog har vi ikke oppumpet vand fra en af boringerne i
flere år og som betragtes som lukket og to andre har kun været benyttet sporadisk som
supplement og så har vi 2 tilbage som vi hovedsaligt pumper fra.
Ved de sidste halvårlige målinger har også disse 2 ligget nær måling-grænsen. Hvis
udviklingen fortsætter negativt vil vi få et behov for at hente vand udefra til at blande op
med, således at vi stadig kan ligge indenfor det tilladte måleområde.
Vi har derfor lavet aftale med vores nabovandværk Værebro Vandværk, at de i givet fald,
leverer det nødvendige antal kubikmeter vand til os. Vi har jo for nogle år siden etableret
en nødforsyningsanlæg til netop dem og vi kan herigennem blive forsynet.
De har så etableret nødforsyning til Jyllinge, som igen har en forsyningslinje til Ølstykke
Vandværk.
Det er fortidens synder der indhenter os, da BAM, er pesticider, der gennem årene er sivet
fra overfladen og ned i grundvandet. Pesticider der fortrinsvis stammer fra ukrudtbekæmpelsesmidler bl.a. Prefix og andre sprøjtegifte i vore haver og på veje, ligesom
nedsivning af olie og andre miljøgifte også bærer deres del af skylden.
Dette er en orientering om BAM, men også et opråb om at vi skal passe bedre på vores
grundvand og at sprøjtegifte og giftstoffer i det hele taget, burde være forbudt i vore haver
og på vore vejarealer.
Vi har i bestyrelsen således taget forbehold for BAM udviklingen, men vi håber at det dog
ikke går så galt, men vores forpligtigelse til at levere rent vand prioriteres højest.
2015 var også året hvor vi fik sat ord på vores deltagelse i grundvandsbeskyttelse og
skovrejsning i Gulddysseskoven. Én samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune,
Naturstyrelsen, 6 lokale vandværker samt en tillægsaftale med Hofor, blev underskrevet
på Guldyssegården i Maj. Samarbejdsaftalen dækker den eksisterende Gulddysseskov og
samt en kommende udvidelse af skoven ved opkøb af arealer hertil, når de vil komme til
salg. Ind til dato er der ikke foretaget noget opkøb og vi har således ikke økonomisk måtte
bidrage med noget endnu.
Til slut bestyrelsen. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig
således:
Formand Ole Viborg på valg
Næstformand
Bent Torp
Kasserer Steen Vindt på valg
Sekretær Søren Bertelsen
Teknisk ansvarlig Hans-Henrik Andreasen
Suppleant Thomas Bowley
Suppleant Tore Svendsen som er på valg

Revisor Bjarne Knudsen
Revisor suppleant Knud Ebbesen på valg
Beretningen blev godkendt uden kommentar.

Ad. 3.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden kommentar.

Ad. 4.

Budgettet for det kommende år blev gennemgået.
Budgettet blev godkendt uden kommentar.

Ad. 5

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6

På valg til bestyrelsen var :Ole Viborg og Steen Vindt, de blev begge valgt.
Som suppleant blev Tore Svendsen valgt.

Ad. 7

Til revisor blev Bjarne Knudsen valgt.
Til revisorsuppleant blev Knud Ebbesen valgt.

Ad. 8

Under eventuelt uddybede Ole Viborg arbejdet med de nye målere.
Vandværket vil gerne have flyttet målere fra målerbrønde ind i husene.
Specielt dem i lavtliggende områder, hvor brøndene ofte står fyldt med
vand.
Det blev ligeledes oplyst, at man fremover vil bruge supplere mail med sms
som kontakt til medlemmerne.

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede generalforsamlingen for
god ro og orden, og gav ordet til formanden som takkede for fremmødet.
Referent: Søren Bertelsen.

Dirigent:

Bjarne Knudsen

Formand: Ole Viborg.

