Referat fra

Generalforsamlingen i Nordmarken Vand a.m.b.a
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 23-05- 2019 på hotel Søfryd i
Jyllinge kl. 19.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det foregående år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad. 1

Bjarne Knudsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede ifølge vedtægterne, at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet.
Samtidig blev det oplyst, at der var 25 stemmeberettiget og 0
fuldmagter.
Der var ligeledes inviteret gæster : Erik Hedegård fra Jyllinge
Vandværk; Erik Krøll fra Værebro Vandværk samt Vinnie Lindberg

Ad. 2

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Der blev stillet flere spørgsmål omkring vandkvaliteten, og om man
også kunne arbejde sammen vandværkerne imellem. Der blev også
spurgt hvad vandværkerne gjorde fremover for at mindske
forureningen, Knud Jepsen oplyste, at de 3 vandværker har bidraget
til skovrejsning, og Erik Krøll forklarede også hvordan man gør for
at få bedre vand. H-H. Andreasen oplyste, at man kan bruge fremmed
vand til at nedbringe forureningen til under grænseværdien.
Der blev også spurgt, om vi går ind for at nedbringe hårdheden af
drikkevandet, og svaret var ja.
Herefter lagde dirigenten bestyrelsens beretning til godkendelse,
som blev godkendt.

Ad. 3

Da kassereren var forhindret p.g.a. sygdom, fremlagde H-H. Andreasen
regnskabet som efter nogle opklarende spørgsmål blev godkendt.

Ad.4

Budgettet for det kommende år blev gennemgået og vedtaget.

Ad. 5

Knud Østberg Havrevej 5, deltog på datteren Mette Luise Østberg
Lupinvej 22`s vegne, med et forslag som var indsendt for sent
og derfor ikke kunne behandles, men formanden tog det op til diskussion.
Forslaget lød på, at vi skulle lave en ledning til Jyllinge Vand for på den
måde at sikre at kunne få rent vand. Bestyrelsen mente ikke det var en opgave vi er valgt til at varetage, da en sådan ledning kunne komme til at
koste op mod 2,5 million, var der ingen stemning for at gå videre med
dette.
Vi har jo nødforsyning til Værebro Vand, og de har til Jyllinge Vand
som igen har til Ølstykke/ Egedal Vand.

Ad. 6

På valg til bestyrelsen var : Bent Torp; H-H. Andreasen; og Søren
Bertelsen. De blev enstemmigt valgt.
Som suppleant blev Peter Toft enstemmig valgt.

Ad. 7

Til intern revisor blev Bjarne Knudsen enstemmig valgt.

Ad.8

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen 2019-05-23
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Dirigent: Bjarne Knudsen

Referent: Søren Bertelsen

