SMØRUMVANG VANDVÆRK

www.smorumvang.dk
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR 2013
Afholdt onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.30 på torvet.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år, herunder driften af
Smørumvang Vandværk.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskabet for Smørumvang Vandværk.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende
år for foreningen og for Smørumvang vandværk samt fastsættelse af takstblad for
vandværket.
a. Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen.
b. Godkendelse af budget for 2013.
c. Fastsættelse af takstblad for vandværket for 2013 + 2014.
d. Fremtid for vandværk: Gennemgang og afstemning af oplæg fra Forsyning Ballerup,
der sikrer en nulløsning for Smørumvangs beboere i forbindelse med deres tilbud om
overtagelse af vandforsyningen i Smørumvang. (Der er ingen omkostning i
forbindelse med overtagelsen for den enkelte beboer).
5. Forslag fra medlemmerne.
Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter denne indkaldelse er
modtaget. (Iht. § 8 i vedtægterne).
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Leif Guldberg (Modtager genvalg) Brian Ross Pedersen (Modtager genvalg) og Camila
Gismondi Fosdal (Modtager genvalg).
På valg som suppleanter er:
Henrik Hansen og John Petersen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Karsten Schwemer (Modtager genvalg) og Finn Kolster Rødgaard (Modtager genvalg). På
valg som revisorsuppleant er: Palle Kock (Modtager genvalg).
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog John Petersen. John Petersen blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, selvom den skulle være holdt i Marts/April. Dette
skyldtes sygdom i Ballerup Forsyning. Der var 25 fremmødte stemmeberettigede og 1
fuldmagt.

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt.( Beretningen
omdeles sammen med dette referat, og kan også ses på foreningens hjemmeside). Henrik
fortalte at trods forsøg på at få Nvoc tallet ned, så er det ikke lykkedes.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskabet for
Smørumvang Vandværk.
Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Bestyrelsen blev igen gjort bekendt
med at det hedder It og ikke Edb, dette bliver rettet på næste regnskab. Henrik har kontaktet
Skat angående refusion, af El afgift fra vandværket. Dette bliver undersøgt nærmere af
bestyrelsen.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget
for det kommende år for foreningen og for Smørumvang Vandværk samt
fastsættelse af takstblad for vandværket.
a. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på kr. 150. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
b. Budgettet for 2013 blev enstemmigt vedtaget selvom vi er godt inde i året.
c. Takstbladet for vandværket 2013 blev vedtaget. Takstbladet for vandværket 2014 blev
også vedtaget. Selvom vi måske overgår til Ballerup Forsyning, skal det godkendes og
sendes til Egedal Kommune. (Takstbladet udsendes sammen med referatet, og kan også ses
på foreningens hjemmeside).
d. Fremtid for vandværk: Gennemgang og afstemning af oplæg fra Forsyning Ballerup, der
sikrer en nulløsning for Smørumvangs beboere i forbindelse med deres tilbud om
overtagelse af vandforsyningen i Smørumvang. (Der er ingen omkostning i forbindelse med
overtagelsen for den enkelte beboer). Ifølge bestyrelsens beregninger bliver det billigere for
den enkelte grundejer, hvis vi overgår til Ballerup forsyning. Da vandværket fremover
kræver en del vedligeholdelse og en del egenkontrol. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå
aftale med Ballerup Forsyning, og vi indgår på samme forhold som deres øvrige kunder.
24 Stemte for og 2 undlod at stemme. Der bliver indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, angående Ballerup Forsynings eventuelle overtagelse. På den
ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen lidt flere oplysninger angående Ballerup
Forsynings eventuelle overtagelse.

5. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Genvalgt for 2 år blev Camila Gismondi Fosdal Hvedevej 35. Valgt for 2 år blev Henrik
Hansen Hvedevej 32 A i stedet for Leif Guldborg som ikke var til stede.. Genvalgt for 2 år
blev Brian Ross Pedersen Rugvej 23.
Genvalgt som suppleant for 1 år, blev John Petersen, Rugvej 20.
Valgt som suppleant blev Alex ???? Havrevej 5

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Som revisorer blev Karsten Schwemer, Rugvej 16 og Finn Kolster Rødgaard, Rugvej 29
begge genvalgt. Som revisorsuppleant for 1 år blev Palle Kock, Rugvej 35 valgt.

8. Eventuelt.
En beboer opfordrede bestyrelsen til at tage fat i kommunen, angående de dårlige veje og
fortove. Dette gør bestyrelsen.
Der blev opfordret til at folk med børn, fortæller dem at de ikke må køre på fortorvet.
Det blev fortalt at den tomme grund, for enden af tvillingevej er til salg.
Mødet var slut cirka kl. 22. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent: John Petersen
Referent: Brian Pedersen, Rugvej 23

