
Kagerup Andels Vandværk 
Skovbrynet 2 
3200 Helsinge 

 

Til andelshaverne i Kagerup Andels Vandværk. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling: Tirsdag den (se medsendte meddelelse) kl. 

19:30. 

Bestyrelsen indbyder hermed til vandværkets ordinære generalforsamling, som i år 

finder sted på (Lokalitet fremsendes, når dato er fastlagt). 

 
Dagsordenen er følgende: 

 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om vandværkets virksomhed i det forløbne år. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for år 2019 samt budget for 2020 til godkendelse. 

 

4. 2  bestyrelsesmedlemmer er på valg, Ulla Fly Hostrup, ønsker ikke at genopstille. 

Benjamin Wilkins er villig til genvalg. 

 1 Suppleant N. J. Hansen er villig til genvalg. 

 

5.  Valg af ekstern revisor, den nuværende er Døssing og Partnere. 

 

6.  Priser og takstblad til godkendelse. 

 

7. Eventuelt og indkomne forslag: 

 

a) Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne, så antallet af 

bestyrelsesmedlemmer ændres fra 4 til 3. 

Samtidigt ændres stemmefordelingen således alle bestyrelsesmedlemmer har 1 

stemme hver (tidligere havde formanden 2 stemmer) 

 

b) Bestyrelsen stiller forslag til ændring af honorar, så honorarerne ændres således: 

Formandshonorar ændres fra 25.000 til 20.000 

Bestyrelsesmedlemshonorar ændres fra 18.750 til 20.000 

 

c) Bestyrelsen stiller forslag om investering i nye vandmålere i året 2021. Det 

forventes at det vil betyde en omkostning på omkring 225.000, - kr. 

Det er et lovkrav de skiftes, eller stikprøve tjekkes efter 9 år. De nuværende 

målere blev installeret i år 2012. 

Der er allerede 4 vandmålere som er blevet skiftet da batteriet er løbet tør. 

Systemet til fjernaflæsning af vandmåleren er forældet og understøttes ikke 

længere af leverandøren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Bestyrelsen stiller forslag om investering i nyt styrings- og reguleringssystem til 

vandværket. Det forventes at det vil betyde en omkostning på omkring 350.000, - 

kr. 

Det eksisterende styrings- og reguleringssystem er fra 1998. Computerdelen er 

fra 2001. Computeren som er vital for vandværkets drift, er fra før år 2000 og 

køre Windows XP. Nye dele til computeren kan ikke skaffes. 

Der er en alvorlig risiko for skade på anlægget og dermed ustabil forsyning af 

vand, ved fortsat brug af det nuværende styrings- og reguleringssystem. 

Forventelig levetid for et styrings- og reguleringssystem er normalt 10 år. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en 
uge før datoen for generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på 
smørrebrød, kaffe og kage samt øl og sodavand. 

 

Venligst giv os en tilmelding på e-mail: formand@kagerup-vandvaerk.dk 

 

Senest en uge før datoen for generalforsamlingen. 

 

Denne meddelelse er også at finde på vandværkets hjemmeside: www.kagerup-vandvaerk.dk 

Regnskab 2019 samt budget 2020 og forslag til ændring af vedtægter kan også ses på 
hjemmesiden efter 17/04-2020 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 

Kagerup Andels Vandværk 

f. bestyrelsen 
Christopher Hjorth 
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