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Henrlk Bo Andersen bød velkommen til de fremmødte interessenter samt forretningsfører llenrik
Pontoppidan og revisor Hans PeterJørgensen.

L. Valg af dirigent
Som dirigent blev foreslået revisor Hans Peter Jørgensen, som blev valgt ved akklamation-
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor
bestutningsdygtig i enhver henseende.

2- Bestyrelsens beretning
Generelt.

Efter sidste Generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret rned Walther Birkmand Jensen
som formand, Christian B- Mejdahl-Jesper H- Pontoppidan og Henrik bo Andersen som
bestyrelsesmedlemmer-

Ved bestyrelsesmødet d.Z3.april valgte Walther at traekke sig som formand men vil forsaette
som bestyrelse medlem frem til generalforsamlingen 7. juni hvor han ikke pnsker genvatg.
Walther vilgerne være drift ansvarlig for Vandværk og ledningsnet frem tit 1-1-.2018

Drift Vandvaerk.

Vi har en fornyet indvindingstitladelse som løber frem til 2047

Drikkevandsanalysen {Begrænset kontrol} er godkendt om end vores farvetal eroverskredet
afgang værk.

Vandværkets afgangsmåler er blevet kontrolleret af Siemens og der blev ikke konstateret
fejl. Dette er kontrolleret for at udløbsmåleren verificeres i forhold tril afregningsmålerene
hos forbrugerne for der i gennem at udelukke fejlmålinger i forhotd til vandtabet

Ledningsnet-

Vandtabet i 201-6 var på 13,98 % hvilket svare til 7500 m3 {de tabte m3 er svarende til et hul i

vandledningen på 4mrn) hvorfra tabet kan opstå fra.

Walther har ved overvågning af nattimeforbruget fundet flere brud og den overvågning skal
fo resætte fremad rettet.

Der blev i april/maj fundet en brud på Humlebækvej 44, en ældre stikledning ijern den btev
afbrudt ved forsyningsledningen Humlebækvej 50 og fik en ny forsyning fra den nye PE

ledning der bl-a. forsyner 4H haverne.

Der blev ijanuar måned igangsat en renoveringsopgave på Lønholtvej ved nr. 8 da der var
mistanke om et større brud på forsyningsledningen der forsyner Oldvejen via Lønholtvej
over Ladegårdens jord. 2 nye ventiler på Lønholwejen blev monteret som Entreprise grænse

for en renoveringsopgave. Efterfplgende btev opgaven sat i bero da det viste sig af det var
stil lestå ende overff adevand o g i kke forsyn i ngsva nd.
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Der har også været brud på hovedledningen ved Digelsvejen mellem Digelsgården og
Langstrupvej og vi vil lave et renoveringsprojekt-forslag på opgaveni ZAfi / 18 for en

fornyelse af hele strækninger-

Bestyrelsen vil fremadrettet 2Ol-7 I L8 lave en renoveringsplan og en investeringsplan som vi
kan arbejde efter for at kunne garantere en sikker drift af forsyningsnettet så vi undgår
utilsigtede lukninger ved akutte brud og samtidig nedbringe vores vandspild.

Vi har også fået digitalt kortlagt hele vores forsyningsnet til en meget fornuftig pris- Arbejdet
er udfØrt af samme person som har kortlagt Gunnerød og Fredensborgs forsynlngsnet.

Vandmålere.

I 2018 skal vi også igang sætte en udskiftning af alle vores vandmålere.

3- Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
Den fremlagte årsrapport var ikke godkendt af bestyrelsen.
Der blev afholdt skriftlig afstemning om hvorvidt den fremlagte årsrapport kunne godkendes
uden alle bestyrelsesmedlemmers godkendelse. Med stemmetallene: ja: 9, nej: 35 og 1 blank
blev godkendelsen af årsrapporten udskudt til en ekstraordinær generalforsamling.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsarnlingen.

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelse

Det blev aftalt honoraret fastsaettes som tidligere år.

5. Valg af medlemrner og suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt til bestyrelse n 7AL7 /2078:
Walther Birkmann Jensen, Steven M0[ler, Poul Erik HØjlund Nielsen og Kristian Andreasen.

Følgende blev valgt til supplea*ter:
Erik Nielsen

7. Eventuelt

f ntet at bemærke.

Generalforsamiingen hævet

Tiltrådt af:

h/rnlhnø 8,vt mo
Walther Birkmann

Jensen
Mtiller


