
Generalforsamling i Sengeløse vandværk, 28. april 2016. 
 
Per Hammel blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt. 
 
Beretning for driftsåret 2015: 
 
Formand Frederik Hansen aflagde beretning, hvor han gjorde de fremmødte 24 personer 
opmærksomme på at være vågne over for evt. tegn på utætheder. 
 
Det blev endnu engang understreget, at vandværket vedligeholder alle forsyningsledninger og 
stikledninger til skel, efter skel bliver ledningerne til ”privat ledning i jord”, som er den enkelte 
grundejer skal vedligeholde, dog er vandværket indstille på, at betale for defekte stophaner. 
 
Der blev spurgt til forsyningen i den høje ende af Ved Kæret, bag Skyttegård. Frederik svarede at 
der ikke er sat noget i gang herom og heller ikke noget varslet endnu, men at det planlægges at 
omlægge forsyningsledningen fra privat grund til offentlig vej. 
 
Det er flere år siden, at vandværket besluttede, at alle forsyningsledninger på privat grund skulle 
omlægges til offentlig vej. Dette vil betyde, at de berørte interessenter bliver pålagt, at omlægge 
forsyningen på deres egen grund for egen regning.  
 
Det blev nævnt at det er gennemført i bl.a. Smedeløkken og langs Bondehøjvej, hvor der endnu 
ikke er udstedt påbud om omlægning af de enkelte forsyninger. Det er vandværkets overordnede 
politik at udgiften for den enkelte skal holdes på lavest mulige niveau. 
 
Frederik understregede at det ved utætheder og omlægninger oftest er billigst at anvende 
vandværkets normale entreprenører. Kontaktoplysninger findes på Vandværkets hjemmeside på 
Sengeløse.dk 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab for 2015 og budget for 2016: 
 
Kassereren Kaj Lykke Christensen omdelte og forklarede regnskabet og også budgettet med 
forsamlingens tilladelse. 
 
Vi er 283 forbrugere og har 285 målere. 
 
Bestyrelsen foreslår at fastholde samme vandpris som i sidste år.  
 
Kaj opfordrede til alle at tilmelde sig vor sms-service. Hvordan ses på hjemmesiden. 
 
Der er et lille overskud og vi budgetterer med et balancerende budget. 
 



Tilslutningsbidraget er i takstbladet rettet ind i henhold til Høje-Taastrup Vand A/S’s pris. 
 
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
I lige år er der to bestyrelsesmedlemmer på valg (kassereren og et bestyrelsesmedlem) Kaj 
Christensen & Jesper Holm blev enstemmigt genvalgt. 
 
Jarl Rosenkvist blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 
Revisorerne Karl Olsen og Per Hammel blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant vælges hvert år, her blev Gerner Juul Kristensen valgt. 
 
Behandling af indkomne forslag: 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Eventuelt: 
 
Bestyrelsen indhenter tilbud på anlæg hos den enkelte interessent ved omlægning, men det er 
naturligvis frivilligt om man vælger at anvende vandværkets entreprenører. Det handler om at 
gøre det billigst muligt for alle.  
 
Entreprenørnavne kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Uklarheder om arbejder udført på privat grund blev drøftet og afklaret. 
 
Der blev drøftet og forklaret af Frederik om mulige fremtidige mulige vandforsyninger. 
Kaj er den som lægger ting ud til hjemmesiden. 
 
 
Dirigenten sluttede og sagde tak for god ro og orden.  
 
Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen for en god og oplysende debat. 
 

 
Jesper Holm/referent  Per Hammel/dirigent  Frederik Hansen/formand 
Landsbygaden 58 Spjeldager 2  Landsbygaden 32  
Sengeløse  Sengeløse  Sengeløse 
 
 
Kurt Nielsen/bestyrelsesmedlem Ejnar Koch/bestyrelsesmedlem 
Vintoften 18   Sognevangen 22 
Sengeløse   Sengeløse 



 
 
Kaj Lykke Christensen/kasserer 
Landsbygaden 10 
Sengeløse 
 
 
 


