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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens aflæggelse af beretning for det forløbne år 

3. Det reviderede driftsregnskab forelægges til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Budget for 2008 til godkendelse og takstblad til orientering  

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

Formanden Ole Møller bød velkommen til GNV’s årlige ordinære generalforsamling og foreslog Jørgen Orfelt som 

dirigent. Jørgen blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og sikrede, at sekretæren, Frands Jensen, tog referat af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet der var 20 

fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede og ingen fuldmagter. 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: 

2.1 Indledning 

På sidste års generalforsamling blev efterlyst lidt information om GNV´s strategi på hjemmesiden. 

I juli 2007 blev følgende afsnit tilføjet: 

Ifølge vedtægterne er GNV´s formål som følger: 

I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og KVE´s fællesregulativ at forsyne 

ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris, som foruden 

driften også skal dække afskrivninger og henlæggelser, samt 

 at varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål 
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Det er GNV´s bestyrelses strategi at opfylde disse formål på følgende måde: 

At drive boringer, vandværk og fordelingsnet med forebyggende, professionel vedligeholdelse, så driftsstop undgås og 

den bedst mulige vandkvalitet sikres, 

at tilstræbe anlæggelse af en ny boring i et egnet område nord for byen til sikring af fremtidig forsyning af det 

eksisterende vandværk med godt råvand, eller alternativt at anlægge nyt vandværk i forbindelse med den nye boring. 

GNV har i 2007 leveret vand, som ved alle de gennemførte kontrolanalyser har levet op til de lovgivningsmæssige krav 

til drikkevand, og forsyningen har været stabil. 

 

2.2 Antal medlemmer 

Der er i 2007 kommet 2 nye medlemmer til. Medlemstallet er således ved årsskiftet 704. Det ene er den nye vuggestue 

og børnehave. 

Lind og Risør-husene på Peter Appelsvej har i 2007 fået installeret 13 målere, som dog først registreres som 

medlemmer i 2008. Samarbejdet med Lind og Risør om vandforsyning af Peter Appelsvej-udstykningen er forløbet 

upåklageligt. 

 

2.3 Vandmængder 

Udpumpningen af vand til forbrugerne ligger meget konstant over årene; i 2007 blev det til 85.375 m3 mod 84.448 m3 

i 2006 og 85.153 m3 i 2005. Derudover har vi i 2007 leveret 2.377 m3 vand til Ganløse Søndre Vandværk, som lå stille i 

en renoveringsperiode. 

 

2.4 Offentligt tilsyn (vandkvalitet) 

Der er i 2007 udført 

• 4 stk. begrænset drikkevandskontrol 

• 1 stk. normal drikkevandskontrol 

• 1 stk. udvidet drikkevandskontrol 

• 1 stk. boringskontrol 

alle med resultater inden for bekendtgørelsens grænseværdier. 

Eksempler på de nævnte kontrolrapporter blev fremlagt, så generalforsamlingen kunne se, hvad der analyseres for hos 

forbrugerne for at sikre en god drikkevandskvalitet. Se bilag. 

Prøverne er udtaget og analyseret af Dons’ Laboratorium, som har stået for analysearbejdet for KVS (i 2007 KVE) 

igennem mange år. Samarbejdet ophører i 2008, da KVE på vegne af de tilsluttede vandværker i efteråret 2007 har 

sendt opgaven i licitation. Resultatet blev, at Eurofins Miljø A/S gav det mest attraktive tilbud og derfor i de næste 5 år 

skal servicere os med udførelsen af kontrolopgaverne. 

Eurofins har en hjemmeside med en beskrivelse af kvalitetskrav til drikkevand og en lille beskrivelse af betydningen af 

de forskellige krav. 

 

2.5 Bestyrelsens arbejde 

Den på sidste års generalforsamling valgte bestyrelse har i 2007 holdt 5 møder. Ud over de på sidste års 

generalforsamling nævnte hovedopgaver, ny boring og vandforsyning af Peter Appelsvej, har følgende andre opgaver 

også været behandlet: 
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2.6 Ny boring/vandværk 

GNV har gennem de senere år talt om og planlagt ny boring på Broskov Bakke og arbejdet med godkendelse heraf. 

Imidlertid viser de nyeste undersøgelser, som beskrevet i Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Ganløse-området, at 

der er en bedre grundvandsbeskyttelse lidt længere vestpå. Dette blev også forklaret af Mads Ærtebjerg ved hans 

indlæg efter sidste års generalforsamling. 

Vi har taget denne viden til efterretning. I 2007 har vi derfor ændret fokusområde og forsøgt at få en ny aftale i stand 

om boringsplacering med en lodsejer mere optimalt placeret. Dette har ikke været nogen let opgave. Vi er dog sidst på 

året nået frem til en evt. mulig løsning med ejeren af Bastbjerggård. Denne indebærer placering af en boring på en lille 

trekant jord lige sydvest for bækken for enden af Bastbjergvej. Løsningen er dog betinget af nogle specielle vilkår, som 

skal godkendes af Egedal Kommune. Vi håber, at vi i 2008 kan komme videre med etablering af ny boring. Evt. jordkøb 

vil naturligvis være betinget af, at alle godkendelser kan opnås på rimelige økonomiske vilkår og at en prøveboring 

giver vand af tilfredsstillende kvalitet. 

 

2.7 Målerudskifninger 

Der er i 2007 blevet skiftet 55 ud af de planlagte 59 målere. Der resterer derfor skift af 4 målere, som det ikke har 

været praktisk muligt at skifte, fordi husejeren ikke som foreskrevet er i stand til at lukke for vandet. Dette er 

naturligvis ikke acceptabelt, og vi har pålagt ejerne at bringe det i orden eller vi vil få det gjort for deres regning. 

I 2008 forfalder 76 målere til udskiftning. 

 

2.8 Hjemmeside 

Det er åbenbart vanskeligt at opretholde en funktionsdygtig hjemmeside. GNV´s hjemmeside forsvandt sidst på året, 

og vi har måttet konstatere, at udbyderen solgte gnv.dk til en Randers-virksomhed. Vi har naturligvis protesteret, men 

det har kostet os lidt at få hjemmesiden tilbage. 

2.9 Måleraflæsninger 

Ved forrige års udsendelse af selvaflæsningskort forsvandt som nævnt sidste år, en del kort hos postvæsenet. I 

december 2007 fik vi derfor en betroet person til at omdele kortene. Som sædvanlig har der igen været mange, 60 

andelshavere, som ikke af sig selv foretog en aflæsning. De har i år modtaget en ekstraopkrævning for rykning i 

overensstemmelse med Takstbladet. 

2.10 Samarbejde med andre vandværker 

Der har været et godt samarbejde i KVE (Kontaktudvalget for private Vandværker i Egedal Kommune) i 2007 og der er 

blevet lukket en del boringer/brønde for pengene fra Grundvandpuljen. 

Der er godkendt vedtægter for KVE, og et praktisk resultat af samarbejdet er allerede nævnt i form af besparelser på 

analyseområdet efter en KVE-licitation. 

Det tekniske samarbejde med Stenløse Vandværk, som blev startet 1. januar 2007, fortsættes i 2008. I 2007 fik vi ikke 

lejlighed til at afprøve det, da vi ikke blev ramt af uforudsete tekniske problemer. Men det er betryggende at have et 

godt beredskab. 

2.11 Sikring af værk og bassin 

Der er i 2007 installeret kontaktorer på dæksel til rentvandsbassin, boring og dør til vandværk. Ved åbning udløses 

alarm, som går til samme personkreds som ved driftsstop. Således kan ingen forsøge at forurene vandet uden vor 

viden. Da vi også har høje hegn omkring værk og bassin og lås på døre og låger, anser vi sikkerheden for at være i 

overensstemmelse med nutidige krav. 

 

2.12 Kontorlokalitet for GNV 

Som begrundet på sidste års generalforsamling skal vi have etableret et kontor og mødelokale til vandværket. 

Da der ikke er egnede lokaler i nærheden er resultatet blevet, at vi vil investere i en kontorpavillon, som skal opstilles 

på grunden på Jagtgårdsvej. 
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Dette kræver tilladelse fra kommunen, og der er indsendt byggeansøgning. Det er dog ikke givet, at vi kan få tilladelse 

til at placere en pavillon på grunden, men vi vil gøre et helhjertet forsøg. 

2.13 Diverse 

Der har i 2007 ikke været utæthed på ledningsnettet. 

I efteråret var der et kortvarigt vandstop d. 26. november som følge af 5 minutters strømsvigt 

De store opgaver for bestyrelsen det kommende år: 

Fortsat planlægning af ny boring/nyt værk 

Etablering af kontorpavillon 

Til slut takkede formanden for godt samarbejde i bestyrelsen og mindede generalforsamlingen om, at der fortsat er et 

generelt forbud mod vanding af græsplæner. 

2.14 Spørgsmål, svar og godkendelse 

Der blev stillet følgende svar til bestyrelsens beretning: 

Henning Davidsen: Vil man tage hensyn til, at der også skal kunne bygges et nyt vandværk i forbindelse med den nye 

boring? 

Ole Møller: Ja, men i øjeblikket anser bestyrelsen det for mest hensigtsmæssigt, at det bestående vandværk bevares 

og vand fra den nye boring ledes til det bestående vandværk. 

Henning Davidsen: Bliver alarmerne (se 2.11) afprøvet med jævne mellemrum? 

Preben Gandløse: Ja, senest for 2 uger siden. 

Henning Davidsen: Blev der en konklusion omkring eventuel leverance af vand fra Københavns Energi? 

Ole Møller: Ja, konklusionen blev, at det ikke p.t. ser interessant ud at få KE til at levere vand, da vandprisen ville blive 

fordoblet. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 3: Revideret regnskab til godkendelse 

Kassereren Jørgen Seierøe fremlagde regnskabet, hvortil der var et enkelt spørgsmål: 

Henning Davidsen: Hvorfor er det nye ledningsnet i forbindelse med Peter Appelsvej kun opført til en værdi af kr. 

35.000? 

Bestyrelsen: Beløbet kan forekomme lavt, men det modsvarer de beløb, som GNV faktisk har betalt i forbindelse med 

ledningsnettet og nødvendige omlægninger i forbindelse med anlæggelse af rundkørslen. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 4: Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling. 

 

Ad 5: Budget for 2008 til godkendelse og takstblad til orientering 

Kassereren Jørgen Seierøe fremlagde budgettet til godkendelse. Der var et enkelt spørgsmål til budgettet: 

Lars Hecht: Hvorfor vil GNV ikke leje sig ind i egnede lokaler i stedet for at installere en pavillon? 

Ole Møller: GNV har prøvet at finde egnede lokaler uden held. I øvrigt fungerer en pavillon udmærket hos GSV. Der er 

desuden et ønske i bestyrelsen om, at kontorfaciliteterne skal ligge tæt på vandværket. 

Henning Davidsen foreslog, at bestyrelsen træffer beslutning om egnede kontorfaciliteter. 

Budgettet blev godkendt. 
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Formanden Ole Møller fremlagde takstbladet til orientering. Der var et enkelt spørgsmål til takstbladet: 

Henning Davidsen: Hvordan forholder det sig med vandspild, som man kan blive fritaget for afledningsafgift for? 

Efter nogen diskussion nåede forsamlingen frem til, at det drejer sig om uforskyldt vandspild, målt på andelshaverens 

måler, og som ikke er gået i kloak. Der er en bagatelgrænse, så mængden af spildt vand skal overstige 300 m3, før en 

ansøgning om fritagelse for afgift kan behandles. 

I forbindelse med fremlæggelse af takstbladet viste formanden en sammenligning af vandpriser i Egedal Kommune, 

som viser, at GNV ligger lidt lavere end midt i feltet.  

 

Ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Seierøe og Preben Gandløse, og indvalgte Bo Otterstrøm og John Borregaard. 

Bestyrelsen består herefter af Ole Møller, Jørgen Seierøe, Preben Gandløse, Bo Otterstrøm og John Borregaard. 

Som suppleanter genvalgtes Kurt Thostrup og nyvalgtes Niels Lindhardt. 

 

Ad 7: Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Flemming Brøndmark blev genvalgt som revisor og Ulla Andersen som revisorsuppleant. 

 

Ad 8: Eventuelt 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i 2007 og udtrykte en speciel tak til de to afgående 

bestyrelsesmedlemmer, Frands Jensen og Bo Jønsson, for deres indsats for GNV i de forløbne år. 

 

 

     

 Ole Møller, formand Jørgen Orfelt, dirigent 

 

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 

Formand: Ole Møller, Grimskær 13 

Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3 

Sekretær: Bo Otterstrøm, Østergade 13  

Bestyrelsesmedlem: Preben Gandløse, Lundebro 3 

Bestyrelsesmedlem: John Borregaard, Østergade 15 


