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Referat fra Generalforsamlingen 2015 
Generalforsamlingen blev afholdt den 8. marts på Viby Kro 2016  
Følgende deltog fra Bestyrelsen: 
Vagn Hitz, Henning Christensen, Inga Skjærris, Jakob Arlt, Tom Jensen 
Der deltog i alt 10 personer i generalforsamlingen. 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 

 Gustav Gerstrøm blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
annonceret og indkaldt 

 
 
2. Formandens beretning 

 Vi er fuld gang med at montere de digitale målere, men der mangler stadig omkring 
100, da der er mange der har lodrette målere, så endtes skal de bygges om, eller også 
skal de udskiftes med målerbrønde og det koster ca. 1mio kr. 

 Vores OSR anlæg er nu ved at være færdig. Det gamle anlæg var fra 2005. Der mangler 
kun afleveringen 

 Vi har heldigvis kun haft få vandbrud i 2015, men vi mangler at finde et par brud, da 
vandforbruget er for stort 

 Vandkvaliteten er ved at blive forbedret, der er installeret nye filtre i rørsystemet. 

 Vi håber meget på at Skovsbogrunden bliver klar til udstykning da det vil forbedre 
Vandværkets økonomisk 

 Vandværkets takstblad er blevet revideret 

 Fremtidens mål må være at vandværket kan holde i mange år OG SOM VIL GIVE 
PERFEKT VAND TIL FORBRUGERNE 

 Vi skal overveje en ny boring, da de gamle boringer ved Peder Syv og ved 
idrætsanlægget samt Ottegårdsparken ikke giver så meget vand mere, og det påvirker 
hårdheden i vandet. 

 Tak til bestyrelsen og til de entreprenører som hjælper os i dagligdagen 
    Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 
    
3. Regnskab 

 Kassereren gennemgik Takstbladet for 2016 , som blev godkendt 

 Det reviderede regnskab for 2015 blev gennemgået og kommenteret 
     Regnskabet blev godkendt 
 
 
4.Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag 
 
5. valg af bestyrelse 

  Tom Jensen blev valgt for 2 år 

 Vagn Hitz blev valgt for 2 år 
6. Valg af suppleanter 
 

 Kaj Husmann  blev genvalgt 

 Martin Vinblad blev valgt 
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7. Valg af revisorfirma 
 

 BC revision Roskilde blev genvalgt 
8.Eventuelt  

 Roskilde kommunes vandforsyning får opgivet vandforbruget og målernr. For de 
enkelte ejendomme til brug for afregningen af spildevandsafgift. 
Der er aftalt pris pr. måler efter KL. afregningspris 
 
 
 
Referatet er godkendt den 8. marts 2016 
 
 
Gustav Gerstrøm 
Dirigent 
 
 
Bestyrelsen: Tom Jensen, Vagn Hitz Jakob Arlt, Henning Christensen og Inga Skjærris 

 
 
 
 
 


