
REFERAT 
 

Udsholt Vandværk A.m.b.a.’s 1. ordinære generalforsamling 
Lørdag, den 8. maj 2010 på Blistrup Skole. 

 
 
Til stede var bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, advokat Poul Georg Larsen, revisor 
Ulrik Clausen fra BDO Revision, repræsentanter fra Gribskov kommune, repræsentant fra 
Ingeniørfirma Ølgaard og 167 andelshavere. 
 
 1. Valg af dirigent: 
 
Til dirigent valgtes Per Roswall, startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, hvilket 
der blev protesteret imod. Der blev foretaget håndsoprækning som tydelig tilkendegav, at der var 
flertal for generalforsamlingens lovlighed. Der var ingen der krævede skriftlig afstemning. Per 
Roswall erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig. 
 
 2. Bestyrelsens beretning (processen fra kommunalt selskab til A.m.b.a.): 
 
Formand Flemming Hansen henviste til den redegørelse som bestyrelsen havde orienteret om, forud 
for generalforsamlingen og havde ikke yderligere at tilføje. Formandens beretning blev godkendt. 
 
 3. Nuværende opgaver (Rågeleje, målerudskiftning og lækagesøgning): 
 
Næstformand Henrik Zøller orienterede om opgaverne med eventuel udskiftning til elektroniske 
vandmålere. 
 
 4. Godkendelse af budget for år 2010 og 2011: 
 
Det af Gribskov Kommune udarbejdede budget for 2010 blev godkendt. Der forelå ikke budget for 
2011, men bestyrelsen fik mandat af de fremmødte andelshavere til at arbejde videre med det. 
 
 5. Indkomne forslag. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 
år: 
 
Efter forslag og skriftlig afstemning blev følgende valgt: 
 
Valgt for 2 år: Henrik Zøller med 93 stemmer 
  Per Roswall med 79 stemmer 
  Karl Richard Jørgensen med 71 stemmer. 
 
Valgt for 1 år: Steen Folke Nielsen med 68 stemmer 



  Peter Godtfredsen med 62 stemmer 
 
 7. Valg af suppleanter: 2 medlemmer for 1 år: 
 
Suppleanter:  Flemming Hansen med 24 stemmer 
  Poul Leerbeck med 19 stemmer 
 
Derudover opnåede Steen Pedersen 16 stemmer og 
  Mogens Espersen 7 stemmer. 
 
 8. Valg af revisor: 
 
Revisionsfirmaet BDO Roskilde, blev valgt som revisor. 
 
 9. Eventuelt: 
 
Der var ingen kommentarer. 
 
 
 
 
 
Godkendt af dirigenten, den 31. maj 2010.  
 
 
 
 
Per Roswall 


