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Referat: 

 

 

1. Formandens beretning 

 Vandværket har fået lov til at have en hjemmeside på 

http://sengeloese.dk/bv/. Her vil vi fremover ligge resultater fra vandprøver, 

seneste vedtægter, regulativer etc. Vi arbejder løbende på designet og 

modtager gerne forslag og kommentarer.  

 Der er blevet foretaget en forholdsvis dyr reparation ved Vasekær, som kan 

ses af regnskabet. Det vidste sig at der var 2 vandlåse, en i vejen og en på 

matriklen. Der var intet tryk på vandet og vi var derfor nødsaget til at 

foretage en reparation. Ejernes forsikring dækkede den ene vandlås og 

Vandværket dækkede nedlæggelse af vandlåsen i vejen, samt reparation. Vi 

håber ikke der kommer for mange af sådanne reparationer, da det har stor 

indflydelse på kassebeholdningen. 

 General forsamlingen i år, kommer også til at handle om skiftet fra 

Interessent selskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a). 

Bestyrelsen anbefaler dette skifte, for at sikre at ingen medlemmer af 

vandværket kan bliver stillet til ansvar for eventuelle store udgifter i 

forbindelse med reparationer eller forurening. De fleste private vandværker 

er i dag a.m.b.a. og der er blot en mindre arbejdsgang at lave skiftet. Det 

kommer ikke til at have nogen indflydelse i dagligdagen. 

 

2. Regnskab og budget blev vedtaget. 

 

3. Der var ingen indkomne forslag 

 

4. Valg af bestyrelse: Sten Carlsen var på valg og modtog genvalg. Lennart 

Andersen (Poppelvej 12) blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

http://sengeloese.dk/bv/


5. Valg af revisor: Ole Skipper var på valg og blev genvalgt. 

 

6. Birkevængets Vandværk a.m.b.a. blev stiftet og de nye vedtægter blev godkendt. 

 

7. Birkvængets Vandværk blev godkendt til at blive opløst og samtlige værdier 

overført til Birkevængets Vandværk a.m.b.a. 

 

 

Venlig Hilsen  

Thomas Ellermann, Formand. 

 

 

 

 

 

 

  


