Kagerup Andels Vandværk
30.04.2019
Ordinær generalforsamling 2019
Til stede ved mødet den 30.04.2019 kl. 19:30 på Kagerup Stationsvej 35 i Luthersk Missions lokaler:
- 28 borgere
- Vandværkets bestyrelsesmedlemmer: Torben Madsen, Ulla Hostrup, René Christensen, Benjamin
Wilkins
Dirigent: Holger Andersen
Referent: Benjamin W.
Mødets punkter
1. Vælg af dirigent.
- Torben Madsen bød velkommen og foreslog Holger Andersen som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om vandværkets virksomhed i det forløbne år.
- Torben Madsen præsenterede følgende:
i.
Vandværkets renovering er nu færdig. Arbejdet begyndte den 18-11-2018 og sluttede den 16-04-2019.
Vi bruger nu vores eget vand og er samtidig holdt op med at låne vand fra Helsinge Vandværk. I alt har
vi lånt ca. 6300 m3 vand fra Helsinge.
ii.
De seneste vandanalyser viser ingen forurening.
iii.
Vi har endnu ikke fået information om elforbrug.
iv.
Der var en læk på Egedalen 11 som hurtigt blev ordnet af René Christensen.
v.
Omkostningerne til vandanalyse ligger nu på ca. 12.000 kr. per år. Med de ny krave om mere
omfattende analyser forventer vi at omkostningerne mindst vil fordobles.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 samt budget for 2019 til godkendelse.
- 2018 årsrapport og 2019 budget blev uddelt på mødet. Ulla H. gennemgik dem.
- Årsrapport og budget blev godkendt.

4. To bestyrelsesmedlemmer er på valg, Torben B. Madsen, ønsker ikke at genopstille, men er villig til at blive
suppleant. Christopher Hjorth, der nu er suppleant, er villig til at overtage formandsposten. René Christensen
er på valg, og villig til genvalg.
- Christopher Hjorth blev valgt som formand.
- René Christensen blev genvalgt.
- Torben B. Madsen blev valgt som suppleant.
5. Valg af ekstern revisor, den nuværende er Døssing og Partnere.
- Døssing og Partnere blev godkendt som revisor.
6. Priser og takstblad til godkendelse.
- Takstbladet for 2019 blev præsenteret af Torben Madsen og godkendt.
7. Eventuelt og indkomne forslag.
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- Der blev nævnt at der er en hjertestarter på Gribskovvej 100. Den står inde i carporten.
- Digitalisering af Kagerups vandværks system er i proces. Vi forventer at blive færdige med projektet i
år.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Vandværksbestyrer:
Kasserer:
Sekretær:

Mødet sluttede kl. 20:30

Christopher Hjorth
René Christensen
Ulla Hostrup
Benjamin Wilkins

