
Ordinær generalforsamling torsdag d. 6. februar 2020 for 
Herslev Vandværk AMBA, afviklet hos Herslev Bryghus

 (15 ”målere” var repræsenteret)

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Flemming Palne. Han blev valgt og takkede for valget. Han 
konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig.

2) Formandens beretning

Formanden begyndte med at præsenterer den siddende bestyrelse. Selve beretningen 
er bilag til dette referat.

(En oversigt overbestyrelsen, med kontaktinformation findes på vandværkets 
hjemmeside: vand.herslev.dk)

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gik gennem regnskabet i hovedtræk. Hun oplyste, at regnskabet i 
fremtiden vil være at finde på vandværkets hjemmeside op til generalforsamlingen. 
( så skal det ikke ”papir-kopieres” – det gør bestyrelsen pt. på deres private printere).

Regnskabet gav ikke anledning til diskussion og blev godkendt.

4) Forelæggelse af indeværende års budget til godkendelse.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

5) Forslag fra bestyrelsen. Forbud imod havevanding med slange 1. maj til 
31. august.

Formanden begrundede dette med at forbruget skal ned. Vandværket har en vandtank
på 4m3 for at sørge for vand hele tiden. 

I sommeren 2018 løb vandværket tør for vand og 2019 var der også 
kapacitetsproblemer. Vandværket skal prioritere drikkevands-/husholdningsforsyning. 
Derfor dette forslag. 

I den efterfølgende diskussion kom der kommentarer om:

* at f.eks. ældre kunne have svært ved at bære en vandkande. Måske rigtigt men det 
kan der ikke rigtigt gøres noget ved. 

*ide om at lige husnumre kunne vande i lige timer (dvs, kl 12 14 16 osv) og ulige 
husnumre i ulige timer (dvs. 13 15 17 osv.) Det kunne være svært at administrere og 
måske endda få forbruget til at stige --- ”For nu må vi vande. Så må vi hellere gøre 
det”, hvor der måske ikke ellers var vandet.

* installere en flowregulator blev forslået. Bestyrelsen oplyste at det kunne være en 
(stor) ulempe fordi sådan en lukker helt for vandet, når flowet giver problemer. 
Dermed har vi slet ikke vand. Når det nuværende system lukker ned for udpumpning 
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vil der stadig være et lille tryk (fra det naturlige fald fra vandværket ned til brugerne), 
sådan at de fleste vil have noget vand. 

*anskaffelse af en større eller en ekstra tank diskuteret. Bestyrelsen oplyste, at det var
undersøgt. Udgiften er i nærheden af 100.000,- kr.  Dertil kommer at vandværkets 
filtreringssystem så også skulle udbygges. En ekstra tank er således allerede 
diskuteret, men fravalgt af bestyrelsen. 

Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag: Forbud imod havevanding med 
slange 1. maj til 31. august. 14 stemte for 1 imod.

Efterfølgende opfordrede bestyrelsen at brugerne tager med i betragtning:

*generelt vand efter solen er gået ned. Skal vanding forgå skal det ikke foregå i solskin
– så fordamper vandet blot uden at nå at trænge ned til det man gerne vil vande. 

*anskaf en regnvandsopsamler til havevanding. 

6) Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke kommet forslag.

7) Valg til bestyrelsen

Bo Sommerlund og Niels Wolf var på valg. De ønskede ikke at genopstille.

Til bestyrelsen blev Hugo Marqvorsen og Ture Malthe Møller valgt.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter i 2019 var Marianne Gregersen og Hugo Marqvorsen.

Marianne Gregersen blev genvalgt og Bo Sommerlund blev valgt som den anden 
suppleant.

9) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Flemming Palne og Carsten Petersen blev genvalgt som revisorer.

Som revisorsuppleanter blev Jørgen Vedel og Lis Frederiksen genvalgt.

9) evt.

Fra en bruger blev der orienteret om problemer med rust/skidtstykker i hanerne, når 
der var sket reparation af brud på vandværkets net. Råd: når der igen er tryk på 
vandet, så tag div. filtre af vandhanerne og skyl igennem. Så undgås at 
hanerne/filtrene stoppes til. 

Dirigenten afsluttede derefter den generalforsamling.

Dirigent Referent

Flemming Palne Christian la Cour


