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Referat af generalforsamlingen
Søndag den 28. april 2019
Idrætscaféen i Herrestrup
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2018.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2019/2020 forelægges til godkendelse.
4a. Takstblad fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer se bilag A
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Karl Jelle
modtager genvalg
Andry Jensen
modtager genvalg
6a. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er:
Keld Dyhl
modtager genvalg
NN
ny vælges
7. Valg af revisor.
Ud over vores Statsautoriseret Revisor vælges en kritisk Revisor og en suppleant.
På valg er:
Bessie Hejselbak
modtager ikke genvalg
Som suppleant
Majbritt Cordt Olsen
modtager genvalg
8. Eventuelt.

Bilag A
Bestyrelsen forslår at der fremover udbetales bestyrelseshonorarer op til følgende takster.
Formand
9.000 kr. /år
Kasserer
6.000 kr. /år
Bestyrelsesmedlemmer
3.000 kr. /år
Der har ikke tidligere været betaling for bestyrelsesarbejder i Egenæs Vandværk, men med årene er dette arbejde blevet langt større, med alle de tiltag der sker fra myndighedernes side.
Der har været megen fokus omkring vandværkerne i de senere år, som gør at vi hele tiden bliver pålagt nye
tiltag, og skal indpasses i ny lovgivning.
En del af årsagen til at vi forslår dette nu, ligger også i, at det har været svært at rekruttere nye medlemmer til
bestyrelsen.
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Formanden bød velkommen og konstaterede, at ud af 286 andelshavere var der 15 andelshavere repræsenteret, og i alt 20 fremmødte heraf 0 med fuldmagt, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen.
Ad 1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Aksel Petersen, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Ad 2.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2018.

Røranlæg
Vi har ikke haft nogen egentligt rørbrud på forsyningsnettet sidste år.
Men vi har haft et alt for stort ledningstab, som stille og rolig blev større. Vi igangsatte derfor i efteråret et lokaliseringsarbejde ved at afspærre delområde for delområde, indtil vi havde fået indkredset områderne for lækager.
Med hjælp af et lækagefirma foretog vi lytning på rørene, dette gav dog ikke noget resultat, men en efterfølgende kontrol med sporgas i de relevante delområder, bragte os frem til 3 lækager, som efterfølgende blev gravet op og repareret.
Herefter har vores natforbrug været lavere end det har været i mange år.
Vi fik dog her i foråret fra den 24 februar igen haft en periode på 14 dage med et større forbrug.
Dette forsvandt igen efter at vi havde sendt mail ud til brugerne.
Vi har ikke efterfølgende fået oplysninger om, hvor denne lækage var, men det må være en bruger der har haft noget løbende.
Anlæg
Vi har ikke foretaget ændringer på anlæggene i 2018, så udgifterne her er begrænset til løbende service og vedligeholdelse.
Vi kører i dag med en lavere filterhastighed, som skulle virke fremmende på reduktionen af ammonium, det har dog ikke helt kunnet fjerne problemet.
Der er derfor undertiden forsat lidt Nitrit over grænseværdien tilbage i vandet, som ikke er blevet iltet helt færdig, før
det forlader vandværket.
Dette er dog væk inden det når ud til forbrugerne, efter de målinger der bliver taget her.
Vi kan dog blive nødsaget til at foretage yderligere her.
Vandmålere
Vandmålerne blev skiftet i 2013, og skulle have været skiftes i år.
Der kom dog nye retningslinjer sidste efterår, således at målerne nu kan blive siddende i 9 år mod tidligere 6 år.
Vi har derfor lidt tid til at beslutte om vi skal gå over til elektroniske målere, som de fleste af de øvrige vandværker i
området.
Vedtægter og Regulativ
Der har ikke været ændringer her, og det er forsat ingen oplysninger om hvilke brandhaner brandvæsenet ønsker bibeholdt, og hvem der skal bekoste en fjernelsen.
Indbetalinger
Antallet af manglende rettidige indbetalinger har været ret konstant, betalingerne kommer dog ind efter rykkere, og i
enkelte tilfælde lukninger.
Det er således kun i forbindelse med dødsboer og tvangsauktioner vi mister penge.
Vi fik fra starten af 2016 et nyt firma Vandværkernes EDB Service til at stå for udsendelser af opkrævninger for vandafgifter, det er også dem der står for første rykker, hvis der ikke bliver betalt rettidig.
Vi påtager os dog selv udsendelsen af anden rykker, så vi har kontrol med, hvad der bliver sendt ud, inden der bliver
lukket.
Manglende indbetalinger medfører at der bliver lukket for vandet, eller at beløbene bliver sendt til inkasso, med de store
omkostninger for forbrugerne, som dette medfører.
Selve aflæsning af målerne blev sidste år gentaget med lokal bistand, og vi håber at dette kan forsætte.
Forbrug
Vi har ikke fået nye brugere i det forløbne år.
Det solgte vand har i 2018 været på 10.663 m3, mod 9.071 m3 året før, dette er således en stigning på ca. 17%. grundet
det varme vejr, og et forholdsvis stort tab hos en enkelt bruger. Det udpumpede vand fra vandværket steg dog også tilsvarende til 14.468 m3 dette skyldes ikke mindst det store ledningstab der nu skulle være stoppet.
Frostskader
Vejret har ikke været så hård her i vinter og vi har faktisk ikke hørt om direkte frostskader i brøndene.
Men husk at få lukket korrekt ned inde vinter, og at brøndlågene bliver sikres med en tung sten/flise eller lignende, hvor
der er risiko for høj vandstand.
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Det er de enkelte brugere der har ansvaret for at alle installationer inde på grundene bliver passet og vedligeholdt.
Analyser
Vandanalyserne er gennemgående tilfredsstillende, selv om iltningen af ammonium ikke altid er fuldt afsluttet, inden
det forlader vandværket. Det har dog ikke ændret sig siden vandværket blev bygget.
Kim tallet og bakterier i vandet har også ligget rigtig pænt.
Der er forsat megen fokus i pressen omkring pesticider, der er fundet i enkelte vandværker rundt om i landet.
Da dannelsen af vores vand ifølge myndighederne, sker nede omkring Grevinge skov, må det antages at risikoen for at
få pesticider i vandet hos os, er ret begrænset.
Analyseprogrammet for pesticider bliver hele tiden udvidet eftersom at man finder nye.
Vores vand bliver i øjeblikket analyseret for ca. 40 forskellige pesticider, uden at der på noget tidspunkt er fundet antydninger af dette i vandet.
Efter at der er kommet en ny bekendtgørelse om regelmæssig drikkevandskontrol er det blevet nødvendig at tage langt
flere prøver.
Vandprøverne skal nu hovedsagelig tages fra taphaner ude hos brugerne, og uden forudgående aftapning, hvilket kan
give problemer, med afsmitning fra husinstallationerne i vandet.
Vandværkerne ser sig derfor nødsaget til at tage 2 prøver hver gang, en i henhold til bekendtgørelsen, og en efter 5 minutters udskylning som kan fjerne de værste afsmitninger fra installationerne.
Da vi jævnlig har haft problemer med Ammonium/nitrit omsætningen ved afgang fra vandværket, kræver dette ekstra
prøver hos brugerne, som dog altid har været i orden.
I den kommende vejledning indgår der også en forsat øgning af antallet af pesticider der skal kontrolleres for.
Vi skal derfor til at afsætte yderligere omkostninger til vandprøver fremover.
Håndtering af data og samarbejde
Efter at persondataloven er trådt i kraft har det været nødvendig at ændre på nogle arbejdsgange for at sikre brugerne
Der er også begrænsning i hvordan kommunikationen til brugerne forgår.
Og om hvornår dette kræver tilladelser.
Vi er dog nødsaget til at opbevare data som måleraflæsninger og slutafregninger.
Samt brugernes navn, adresse og e.v.t. mail og telefonnumre.
Vi ligger dog ikke inde med særlig følsomme oplysninger som personnumre og lignende.
Det bliver alt andet lige, mere besværlig fremover, men loven er jo sat i verden for at beskytte de personlige data.
Det bliver dog sværede at finde frem til ejere der skifter adresser eller ejerskifter, hvis vi ikke kan få adgang til disse oplysninger, og kan her i højere grad blive nødsaget til at lukke for vandet ved manglende betalinger. Det er derfor vigtigt
at brugerne er opmærksomme på dette.
Der er en ny LER lov på vej, denne omfatter ledningsregistrering, og håndtering af dette ved gravearbejde inden for vores forsyningsområde.
Der kommer krav til digitalisering af tegningsmaterialet med GPS-koordinater.
Vores tegninger er digitaliseret i MabInfo systemet, men der kommer krav om en standardisering af de anvendte systemer. Krav om GPS-koordinater kan ikke blive særlig præcise, da vi ikke har målsatte tegninger og de digitale tegninger
bygger på de gamle papirkort, hvor entreprenørerne nok mange gange har valgt den lette løsning, uden at dette er tilrettet på tegningerne. Men alle fremtidige ledningsarbejder skal være fastlåst i GPS-koordinater
Der kommer også et krav om at vi skal fremsende data inden for 2 timer, efter der er kommet påkrav fra en entreprenør,
mod tidligere 3 døgn. Denne væsentlige stramning gør, at vi ikke har nogen mulighed for fremover, selv at håndtere
dette, da vi ikke har ansat personale siddende ved computeren konstant. Vi bliver derfor nødsaget til at finde et firma
der kan håndtere dette for os.
Vi er i gang med tilbud på håndtering af dette, så vi kan overholde lovens krav.
Samarbejde
Som tidligere oplyst har der været en her del uro omkring samarbejdet mellem vandværkerne i Odsherred kommune.
Samarbejdet har hidtil været via KVD i det gamle Dragsholm og KVT i det gamle Højby Kommune, og med et samlende selskab OVR for hele kommunen.
Der har dog været så store samarbejdsvanskeligheder mellem vandværkerne i nord at KVT og OVR er gået i opløsning.
Med initiativ fra nogle af de nordlige vandværker er der nu i stedet dannet et nyt selskab VIO, som flertallet af vandværker i nord er tilmeldt, og nogle fra syd.
P.T er 5 vandværker ud af 11 i Syd tilmeldt. Vi er principielt tilhænger af, at der er et korroderet samarbejde i kommunen, men tiden for en indmelding var så kort, så vi indtil videre ser tiden an. Den nye forening bliver klart domineret af
vandværkerne i nord, der er i klar flertal. Vandværkerne er her opdelt i 3 gruppe efter størrelse, vi er i den mindste
gruppe.
I den gruppe som de har placeret os i, er 7 ud af 9 vandværker fra nord, så vores indflydelse vil nok være begrænset.
Vi er dog forsat en del af KVD der kører videre, ja vi må se hvor længe.
Økonomi
Efter at vi er blevet pålagt det nye årsregnskabs lov, er regnskabet blevet langt større og umiddelbart også mere uoverskuelig.
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Vi har dog nu fra i år valgt at fjerne den komprimerede oversigt, og vil her på generalforsamlingen fremlægge regnskabet udelukkende ud fra årsregnskabslovens principper.
Vi valgte fra 2018 at flytte hele regnskabsføringen over til Vandværkernes EDB Service, de havde i forvejen alt omkring opkrævningerne, så nu er alt samlet her fra 2018.
I samme forbindelse har vi nu flyttet revisionen til OL Revision i Haderslev, der har et samarbejde med Vandværkernes
EDB Service.
Det har medført en hel del ændringer i år på den måde regnskabet bliver ført og fremlagt på, som vi lige skal vænne os
til. Det har derfor været svært at udføre en overskuelig oversigt, mellem det tidligere og det nuværende. Budgettet er
derfor også i år opsat på en ny måde, for at kunne sammenligne mod tidligere, og således, at dette nu følger årsregnskabslovens opstilling. Der vil blive redegjort nærmere om dette under regnskabsaflæggelsen.
Udgifterne til vandanalyse bliver forsat større grundet de mange krav der stilles, ikke mindst grundet den fokus der var
været på vandbranchen.
Vi har søgt efter utætheder i rørsystemet, og dette har også påvirket økonomien sidste år.
Der kommer sandsynligvis også en forbindelse til Grevinge Vandværks ledningsnet, for at sikre vores forsynings forpligtigelser, og det er muligt at vi fremskynder denne, så vi snarest får opstartet projekteringen, og ser om vi kan få aftaler med Grevinge på plads.
Hvis vi går over til elektroniske målere ved næste udskiftning, ligger der her en større merudgift vi skal have indregnet,
vi skal dog nu først have skiftet målere igen i 2022, efter den ændring der kom i lovgivningen i 2018.
Der bliver stadig og i stigende grad lagt mængder af opgaver ud til vandværkerne.
På det sidste er det Bekendtgørelse nr. 1147 om drikkevandskontrol. Persondataloven, og LER indberetningssystemet.
Der er derfor afsat beløb i budgettet til at håndtere dette, enten intern efter tidsforbrug, eller ved eksterne konsulenter
Desuden fremlægger bestyrelsen et forslag til honorar for bestyrelsesarbejdet, dette bliver under generalforsamling
fremlagt, som et forslag til godkendelse. Dette kan måske også gøre det lettere at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, som har været svært i flere år.
Vandværkerne i Odsherred er blevet enige med forsyningen om satsen for at aflevere måledata i ønsket format.
Beløbet har i 2018 været på 16 kr. + moms pr. måler.
Kontakt oplysninger og indbetalinger.
Alle indkaldelser og korrespondancer med vandværkets brugere vil som tidligere oplyst ske via mails.
Husk at meddele os om flytninger og ejerskifter.
Vi opdaterer løbende mailadresser, så vi kan få kontakt til jer
Fremsend jeres mailadresse til os igen, hvis i ikke får korrespondance fra os.
Jeg vil hermed slutte bestyrelsens beretning med at takke for et godt samarbejde i året der gik til såvel brugere som bestyrelse.
Referatet fra mødet bliver som tidligere år ikke sendt ud, men udlagt på vores hjemmeside.

Ad 3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren gennemgik resultatopgørelse for 2018 i henhold til det udsendte materiale i indkaldelsen til generalforsamlingen, samt aktiver og passiver.
Andry Jensen påpegede at tab i ledningsnet, udover 10% beskattes, derfor den ihærdige indsats for at finde
utæthederne..
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 4.
Budget for 2018/2019 forelægges til godkendelse.
Formanden gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.
Ad 4a.
Takstblad fremlægges.
Formanden gennemgik takstbladet for 2020. Hovedanlægsbidrag justeres hvert år. De øvrige anlægsbidrag
er uændrede. Driftsbidraget er Fastbidrag og M3 samt Grøn statsafgift er uændrede.
Der er 2-3 mulige brugere i forsyningsområdet, som ikke er med.
Ad 5.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag beskrevet i Bilag A blev fremlagt for forsamlingen.
Det blev uden kommentarer sendt til afstemning og vedtaget.
Ad 6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Karl Jelle
genvalgt enstemmigt
Andry Jensen
genvalgt enstemmigt
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