Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 9. december 2019
i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Find Andersen. Der var ingen modkandidater og Søren Find Andersen modtog
valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig i henhold til
vedtægternes §8. afsnit 4 og 5 som som betyder, at der kan indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling mindst 8 dage efter den foregående, hvor afstemningen gav mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for et forslag, men hvor 2/3 af andelshaverne ikke var mødt op.
Der er indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2019 via hjemmesiden og
ved omdeling samme dag til alle andelshavere. Der er samme dag udsendt 12 kvikbreve.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bekræftelse af afstemning vedr. overdragelse til Novafos
Formanden gennemgik kort afstemningsgrundlaget.
På generalforsamlingen den 27.11.2019 vedtog generalforsamlingen enstemmigt, at ledningsnet og
forbrugere overdrages til Novafos. 59 stemmeberettigede andelshavere var til stede. Beslutningen skal
derfor bekræftes i henhold til vedtægternes paragraf 8. Det vil sige 2/3 af de nuværende tilstedeværende
skal stemme for.
Bestyrelsen har foreslog afstemning ved håndsoprækning. Ingen af de 52 andelshavere var imod dette.
Herefter vedtog man enstemmigt, at Åbjerg Vandværk overdrager ledningsnet og forbrugere til Novafos pr.
01.01.2020.

3. Eventuelt
Formanden orienterede om, at Novafos efter afstemningen i dag, sender et velkomstbrev til alle ”nye”
vandforbrugere.
Den afregning, der kommer fra Åbjerg Vandværk bliver en slutafregning og dertil kommer der en ny a conto
opkrævning på drikkevand fra Novafos.
Der var spørgsmål omkring aflæsning af vandmålere. Dette sker helt som det plejer. Novafos sender i
øjeblikket aflæsningskort ud pr. post og pr. eboks. Der kan aflæses senest 05.01.2020.
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Så var der spørgsmål til hvad der skal ske med vandværksgrunden og de penge der kommer ud af det. Når
vi kommer til den ordinære generalforsamling til april, vil bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring således,
at et eventuelt overskud i A.m.b.a kan blive udbetalt til andelshaverne.
Vi ved dog ikke p.t. hvad der bliver tilbage fra salget af grunden mv. Boringer skal sløjfes, vandværket rives
ned, stophaner flyttes mv. Så først når alt dette er på plads, kender vi resultatet. Allerede i morgen går vi i
gang med at flytte stophaner mv. (se generalforsamlingsreferat fra sidste ekstraordinær generalforsamling
den 27.11.2019).
Som regel giver det ikke anledning til problemer med hensyn til udskiftning af stophaner. Men såfremt
stikledningen ind til ejendommen er i så dårlig stand fra stophane og ind på egen grund, kan vandværket
iht. vandforsyningsloven kræve, at jordledningen bliver udskiftet.
Dirigenten takkede herefter for god generalforsamling.
Formanden takkede for et meget pænt fremmøde. Åbjerg Vandværk har eksisteret i 114 år og i 97 år har vi
selv ejet vandværket. ”Men hvorfor er det lykkedes os at overleve? I de 10 år jeg har været formand er der
11 vandværker som er blevet nedlagt i Frederikssund Kommune. Åbjerg Vandværk har altid ligget lidt bag
ved alle de andre vandværker og har aldrig truffet uoverlagte beslutninger. Derfor har vi eksisteret
nærmest på trods. Ved stiftelsen i 1905 var vi et vandværk langt ude på landet og endda uden strøm. I 1909
fik byen sit eget navn - Oppe Sundby Villaby. I dag er vi bare en del af Frederikssund og ingen tænker i dag
på, at vi engang var det største vandværk i Oppe Sundby Kommune og en betydningsfuld organisation i
lokalsamfundet”.
Tak for i aften.

Referent: Bettina Henningsen

Dirigent: Søren Find Andersen
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