
Glumsø Vandværk a.m.b.a. 
 
Referat af generalforsamling 8. marts 2018 kl. 19.00 på Glumsø Kro, Kobberstuen. 
 
I generalforsamlingen deltog Søren Povlsen, Per Nielsen, Bogi Petersen, Bent Pedersen, Arne, medlem fra 
Mejsevej og Niels Albrechtsen. 
 
Dagsorden: 

• Valg af dirigent og stemmetællere. Niels Albrechtsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede 
at generalforsamlingen er lovligt varslet.  
 

• Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. De nye trykfiltre kom i drift 
ultimo 2016. Efter lidt justering i starten har filtrene fungeret tilfredsstillende, og vi kan også 
konstatere, at den udtrækning af vand fra de gamle filtre ud i ydermuren nu er stoppet. 
Sidst på sommeren var der i medierne omtale af fund af sprøjtemidler phenylchlorazidin i en række 

vandboringer rundt omkring i landet. Midlet blev brugt i landbruget - især i roemarker - indtil midten af 
1990’erne, hvor det blev forbudt. 

Umiddelbart efter medieomtalen bestilte vi ekstraordinære vandprøver for at få undersøgt, om vi 
havde tilsvarende problemer. Det viste sig at være tilfældet, idet vi havde en mindre overskridelse 
af grænseværdierne. Efterfølgende har vi identificeret den boring, der forårsagede problemet, og 
justeret indvindingen herfra, så der ikke længere er overskridelser.  
I sommeren 2017 oplevede vi et stort brud på en stikledning på Erantisvej. Stikledningen viste sig at 
være i meget dårlig stand, og da de øvrige stikledninger på vejen er etableret på samme tidspunkt 
og i samme materiale, har vi valgt, at vi i løbet af 2018 udskifter alle stik på vejen for at undgå 
tilsvarende problemer igen. 

  Beretning godkendt.  
 
•         Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2017. 2017 regnskab blev udleveret til deltagerne. 

Regnskab blev gennemgået af kasserer Per Nielsen. Regnskabet blev godkendt.  
 
•         Behandling af indkomne forslag.  Ingen forslag indkommet.  
 
•         Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Per Nielsen og Niels Albrechtsen. Genvalgt. 
 
•         Valg af formand. Søren Povlsen blev genvalgt til formand. 
 
•         Valg af suppleanter. Arne blev valgt til suppleant. 
 
•         Valg af revisor. På valg er revisionsfirmaet Beierholm. Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 
 
•         Eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 


