
 

Referat af generalforsamling i Gadevang Vandværk afholdt d. 10. juni 2021 
 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen har udpeget Caspar Bartholin, som blev enstemmigt valgt. Caspar takkede for valget og 

bemærkede, at generalforsamlingen er indvarslet korrekt. Der er ikke indkommet yderligere punkter til 

dagsordenen. Herefter præsenterede den siddende bestyrelse sig selv. 

 

2. Beretning om det forløbne år 

Hans Chr. læste formandens beretning op (denne er at finde på vandværkets hjemmeside). Flemming 

Strandby stopper som kasserer efter 20 år, og Hans Chr. Hede Jensen stopper efter 6 år.  

Der er et spørgsmål fra Lone Iven som både er borger og i bestyrelsen i Jordnær: Er det stadig den 

bedste løsning at have Hillerød Forsyning til at drifte vandværket, set ud fra formuleringen i 

beretningen? Kim svarede fra vandværket, at det er den bedste løsning taget vandværkets udfordringer 

i betragtning, men det har været en dyr løsning.  

Spørgsmål fra Michael Iven som er borger og kasserer i lokalrådet. Michael spørger til nødforbindelsen. 

Skal vi kun aftage og ikke sælge vand til Hillerød Forsyning? Ja, det er kun os, der skal købe vand, vi har 

ikke kapacitet til at sælge. Andre vandværker i området er ikke interesserede i at have nødforbindelse 

til os. Det er et rigtig godt tilbud, vi har fået fra Hillerød Forsyning efter mange gode forhandlinger og 

lyder på 1,23 mio. kr. mod tidligere over 2 mio. kr.  

Spørgsmål fra Christian fra Egevænget 10: Har lagt mærke til nedbrud i den seneste tid. Kan se ud af 

budgettet, at det er store summer, der skal benyttes til at renovere vandværket. Martin fra vandværket 

forklarede, at det på sigt kan betyde, at vi overgår til at blive et distributionsværk.  Når nødforbindelen 

er etableret, kan der blive leveret en kombination af vand fra Gadevang Vandværk og fra Hillerød 

Forsyning til borgerne i Gadevang. 

Der skal skiftes ledning på strækningen fra Kildevej til Gadevangsvej. 

Herudover er der flere andre steder i byen, hvor der skal skiftes ledningsnet, og det bliver nødvendigt 

at lave en ledningsrenoveringsplan. Det meste af ledningsnettet er fra 1950-1980’erne. 

Spørgsmål igen fra Christian: Hvis det viser sig, at vi ikke kan drifte vandværket, er der så ikke en pligt til 

at Hillerød Kommune overtager vandværket? Hertil svarede Kim fra vandværket, at det er korrekt. 

Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen 

Kasserer Flemming Strandby gennemgik vandværkets regnskab. Dette kan ligeledes ses på vandværkets 

hjemmeside. En ny post er, at vandværket er begyndt at betale renter af de penge, der er stående i 

banken. 

 

Spørgsmål fra Michael Iven: Renteudgift virker høj, hvilken bank er der tale om? Flemming fra 

vandværket svarede, at det er Danske Bank. 



 

Spørgsmål fra Erik Hansen fra Gribskovvænget: Posten til ”udskiftning af vandmålere” er sat til 0 kr., må 

det ikke forventes at denne post på sigt bliver større? Flemming fra vandværket svarede, at vandværket 

førhen har købt målere flere ad gangen for at have et lille lager liggende. Vandværket bør tage fat i 

Hillerød Forsyning for at høre, om indkøb af vandmålere er noget, de tager sig af. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 

4. Valg af kasserer 

Flemming Strandby stopper som kasserer. Bestyrelsen indstiller Erik Hansen. Ingen modkandidater. Erik 

vælges af forsamlingen. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (nyvalg og genvalg) og 2 suppleanter (nyvalg) 

Genvalg af Kim Nysted: Vil gerne genvælges og bliver valgt af forsamlingen 

 

Michael Iven og Christian Danielsen vil gerne begge i bestyrelsen. Christian arbejder som revisor og skal 

følge de formkrav, som han også skal følge i sit virke. Michael og Christian beslutter internt, at Michael 

træder ind i bestyrelsen, og Christian bliver suppleant. 

 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Ebbe Bendixen har måtte trække sig fra posten, og her bliver Lars Olesen og Caspar Bartholin valgt af 

forsamlingen. Ingen revisorsuppleant bliver valgt.  

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

8. Eventuelt  

Lone Iven oplyser, at de i Jordnær har et netværk af folk, de kan trække på som ikke nødvendigvis er 

med i bestyrelsen. Måske det var noget for vandværksbestyrelsen? Et advisory board for vandværket - 

måske har vandværket brug for hjælp til bl.a. kommunikation? 

 

Lone gør også opmærksom på facebookgruppen: ”Gadevang - byens opslagstavle”, som har mange 

brugere og herfra kan evt. linkes til et vandværksforum.  

 

Caspar erklærede herefter generalforsamlingen i Gadevang Vandværk for lukket. Martin sluttede af 

med at overrække vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og forsamlingen klappede for deres 

indsats. 
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