Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 25. april 2017
Ølstykke Rådhus

1. Valg af dirigent
Peter Hansen blev forslået og valgt som dirigent og konstaterede herefter, at repræsentantskabet
var indkaldt iht. vedtægterne.
2. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det fremtidige arbejde.
Temaet for formandens beretning er pr tradition det forgangne år og det fremtidige arbejde.
Vi har allerede tidligere i dag dvælet en del ved historien.
Men alligevel lidt ord om, hvad vi har bedrevet i det forgangne år.
Forhandlingerne om nye takster for målerdata med Forsyningsselskabet endte med at fylde meget
mere, end det skulle have gjort. Faktisk fyldte det hele 2016. Men det lykkedes at finde en god
løsning. Hvor prisen er fair for begge parter, og hvor forbrugerne kun skal aflevere én aflæsning.
Blødgøring af vand har vi også brugt meget tid på. Det er et fint tegn på, at vi følger tidens
tendenser. Vi har kigget på både fordele og ulemper ved metoderne. Vi er blevet rustede til at tage
det op med hver vores medlemsskare, og vi har et grundlag for at tage kvalificerede beslutninger
på området.
Vi har løbende fulgt BNBO-projektet, og venter lige som de fleste andre på at Bjellekær finder sin
endelige afklaring. BNBO har vi mere end én mening om. Naturligt, for der er mange aspekter.
Men på tværs af det hele, så er vi tilfredse med, at der er en fælles forståelse for, at der som
minimum må være en klar afvejning mellem på den ene side omkostningerne og konsekvenser
ved et indgreb og på den anden side den reelle, almene værdi ved en udpegning.
Også i år har vi kunnet trække på vores kommunale partnere. Jeg ved, at jeg taler for alle, når jeg
siger, at med Malenes og Evas kyndige og kærlige bistand, så er vi alle - vandværker og
medlemmer – rigtigt godt beskyttet og understøttet. Så derfor: Af hjertet tak.
Når vi kigger frem, så skal vi fortsat holde fast i det almennyttige princip og den lokale forankring.
Og vi skal blive ved med at være åbne muligheden for at udvikle os.
Fokus i forsyningssektoren er generelt at skabe rette kvalitet i rette tid. Det kan vi godt. Men jeg
tænker også, at vi i KVE kan noget mere. Vi kan nemlig skabe vores kvalitet på stedet. Der hvor vi
er, forankret i lokalområdet.
Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver det med det på
dagsordenen at udarbejde en plan for det kommende års arbejde. På den ene side, så vil jeg
nødig foregribe konstitueringen, på den anden side, så vil jeg gerne komme med nogle bud på,
hvad der bør indgå i det kommende års arbejde.




Benchmarking på områder med interesse
Undersøge muligheder for at lave fælles prisaftaler på fx el eller spildevand.
Og så der det nok også ved at være tiden til at konkurrenceudsætte vores aftaler på
vandprøver

Beretningen gav anledning til spørgsmålsmål om blødgøring af drikkevand, herunder status for
projekter i HOFOR regi
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen med applaus.

3. Det af bestyrelsen underskrevne reviderede regnskab for det forløbne år samt status pr.
31.12. forelægges til godkendelse.
Kassereren Per Knudsen gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budget
Per Knudsen fremlagde budgettet, der blev godkendt uden kommentarer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse.
På valg var Peter Egemose Grib og Per Knudsen som bestyrelsesmedlemmer. Begge blev
genvalgt med akklamation.
Valgt som suppleanter blev: Jens Skov, Ganløse Vandværk og Søren Benthien, Veksø Vandværk.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Thomas Pedersen fra Stenløse Vandværk og Robert Schmidt Sørensen fra Slagslunde Vandværk
blev valgt. Der var ikke kandidater til posten som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Dirigenten afsluttede med at takke forsamling for god ro og orden under mødet.
Formanden Peter Egemose Grib takkede dirigenten for gennemførelsen af
repræsentantskabsmødet og den forbilledlige mødeledelse med god ro og orden.
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