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Referat af generalforsamlingen
Søndag den 28. juni 2020 i
Idrætscaféen i Herrestrup
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2019.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2020/2021 forelægges til godkendelse.
4a. Takstblad fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelseshonorar til tilsynsførende kan hæves til samme niveau som kasserer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:

Allan Dahl Henriksen

modtager genvalg

Henrik Hansen

modtager genvalg

Helge Bergholt Møller

modtager genvalg

6a. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er:
Keld Dyhl

modtager genvalg

Henning Jensen

modtager genvalg

7. Valg af revisor.
Ud over vores Statsautoriseret Revisor vælges en kritisk Revisor og en suppleant.
På valg er:
Majbritt Cordt Olsen

modtager valg

Som suppleant
NN

ny vælges

8. Eventuelt.
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Formanden bød velkommen og konstaterede, at ud af 286 andelshavere var der 8 andelshavere repræsenteret,
og i alt 8 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 2019.

Corona krisen har gjort at vi ikke har kunnet afholde vores generalforsamling som planlagt i slutningen af
april, men har måtte afvente en genåbning af samfundet igen.
Der har derfor også været ting som vi har måttet gøre anderledes i år.
Røranlæg
Vi har ikke haft nogen egentligt rørbrud eller ændringer på forsyningsnettet, derfor er der ikke brugt mange
penge på ledningsnettet her i 2019.
Ledningstabet er også stabilt lavt, efter at vi i efteråret 2018 fandt alle større lækager.
Herefter har vores natforbrug været lavere, end det har været i mange år.
Vi fik dog her i efteråret fra den 15. november og en uge frem, et større forbrug, som vi skrev ud til
brugerne om, hvorefter denne så forsvandt igen.
Vi har efterfølgende fået oplysninger om mindst et sted, hvor der har været en lækage, som kan være årsag
til tabet.
Anlæg
Vi har sidste forår fået udskiftet vores kompressor på vandværket, da den gamle stod af.
Næsten samtidig måtte vi også skifte en af vores hovedpumper til udpumpning af vandet.
Ca. 4 måneder senere natten mellem den 24 og 25 juli, havde vi et natligt indbrud på vandværket, hvor de
ødelagde både gitterlågen i hegnet, og vores hoveddør til vandværket.
Der blev stjålet flere ting, den nye kompressor med rustfri drybbakke, et arbejdsbord med alle vores ventiler
og vandmålere, pejleudstyr, lamper, ja endog vandværkets navneskilt ude på facaden tog de med.
Vi har nu efterhånden fået genanskaffet det meste igen, og fået monteret en sikkerheds dørparti som skulle
gøre det næsten umuligt at bryde ind.
Det værste i en sådan situation er, at man ikke ved hvem der har været inde på vandværket, og hvad de har
foretaget sig.
Vi fik derfor staks udtaget prøver af vandet for at sikre os at der ikke var sket noget her.
Det var der dog heldigvis ikke.
Ammoniumomsætningen på vandværket, har ind i mellem været for lav.
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 har kørt med nogle forsøg med recirkulation på vandværket, vi har, dog endnu ikke har nogen egentlig
resultat af dette forsøg.
Vandmålere
Vandmålerne blev skiftet i 2013, og da de efter de sidste regler må blive siddende i 9 år. Skal disse skiftes
senest i 2022.
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.
OBS: Vi har haft et stigende problem med at komme til at aflæse målerne, grundet buske og andet der
forhindre adgang. Der har endda været en der har lagt en træterrasse hen over måleren. Vi har derfor måttet
sætte flere i skønnet forbrug i år.
Vi må bede alle om at få dette bragt i orden inden 1 oktober, ellers bliver forbruget fastsat efter vores skøn,
indtil dette er bragt i orden.
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Vedtægter og Regulativ
Der har ikke været ændringer her, og det er forsat ingen afklaringer 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.
Det er firmaet Vandværkernes EDB Service der står for udsendelsen af opkrævninger og 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,
dette vil altid medføre store omkostninger for forbrugere der ikke betaler.
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 2019 været på 9.475 m3, mod 10.663 m3 året før, dette er således et fald på ca. 11%.
Året 2018 var dog også atypisk grundet den varme sommer. Det udpumpede vand fra vandværket faldt dog
også tilsvarende fra 14.468 m3 til 10.056 m3 dette skyldes ikke mindst at vi nu har fundet og stoppet de
ledningstab vi havde.
Frostskader
Vejret har været mild her i vinter og vi har faktisk ikke hørt om frostskader.
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.
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.
Der er aldrig fundet pesticider i vores vand.
Analyseprogrammet for pesticider bliver hele tiden udvidet og er vel nu oppe på ca. 60 forskellige pesticider
der skal undersøges for.
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.
Omkostninger til vandprøver har i det forløbne år været ekstrem højt. Dette skyldes at alle de prøver der skal
udtages periodisk har ramt dette år.
Vi har desuden haft omkostninger til enkelt kontrol af nye pesticider, uden for programmet, når
myndighederne har ønsket dette. Endelig har vi haft omkostning til en ekstra kontrol efter indbrud på
vandværket.
Udgifterne til kontrol af vandet er mangedoblet over få år, og har sidste år udgjort over 10% af vores
samlede indtægter fra vandafgifter, og det bliver nok ikke mindre fremover.
Håndtering af data og samarbejde
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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.
Den nye LER lov kræver at vi fremover skal indlevere tegninger til entreprenøren inden for 2 timer mod
tidligere 3 døgn.
Dette har gjort at vi har været nødsaget til at finde en samarbejdspartner, der kan håndtere dette via en
såkaldt auto robot.
Vores tegningsmateriale som i sin tid blev digitaliseret i MabInfo systemet, skulle ligeledes konverteres over
i et andet system.
Vi valgte firmaet Thvilum til at stå for dette, og de har ligeledes opdateret vores kort med de ændringer vi
har fået kendskab til. Vi har haft et godt samarbejde med dette firma under de krævede ændringer.
Kravet om GPS-koordinater kan dog 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 blevet tilrettet på tegningerne.
Men alle fremtidige ledningsarbejder skal være fastlåst i GPS-koordinater.
Der kommer også et krav om indberetninger, hvis vores ledninger bliver beskadiget under gravearbejder.
Samarbejde
Som tidligere oplyst har der været en her del uro omkring samarbejdet mellem vandværkerne i Odsherred
kommune.
Dette har medført at både KVD i det gamle Dragsholm og KVT i det gamle Højby Kommune, og OVR for
hele Odsherred kommune er blevet nedlagt.
Vi har nu fra nytår meldt os ind i det nye selskab VIO, som flertallet af vandværker i kommunen nu er
tilsluttet.
Økonomi
Efter at vi er blevet pålagt det nye årsregnskabs lov, er regnskabet blevet langt større og umiddelbart også
mere uoverskuelig.
Vores regnskab føres nu af Vandværkernes EDB Service, og bliver revideret af Vandværkernes Revision i
Haderslev, tidligere benævnt som OL Revision.
Udgifterne til vandanalyse bliver forsat større grundet de mange krav der stilles, som tidligere nævnt.
Noget der påvirker vores økonomi i år, er også vores indbrud på vandværket. Selv om vi er forsikret har vi
her en selvrisiko på 5000 kr. og derudover har vi valgt en sikkerhedsdør, som var langt dyrere end den
tidligere, og hvor vi selv har måttet betale forskellen.
Forsikringsselskabet har håndteret dette rimeligt, men da forsikringssagen først er blevet afsluttet i 2020,
ligger der en del udgifter vi har betalt i 2019, og hvor vi først får forsikringssummen udbetalt i 2020.
En anden større udgift har været opdatering af vores ledningskort, og opsætning til automatisk lednings
indberetninger til LER registret.
Der kommer sandsynligvis også en forbindelse til Grevinge Vandværks ledningsnet, for at sikre vores
forsynings forpligtigelser, men på grund af Corona krisen er dette sat i stå for nuværende.
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 senest i 2022.
Der bliver stadig og i stigende grad lagt mængder af opgaver ud til vandværkerne.
Derfor blev der også på sidste generalforsamling besluttet at udbetale et honorar for bestyrelsesarbejde efter
nogle faste takster. Vi har yderligere i år et forslag om at kunne justering bestyrelseshonoraret for den
tilsynsførende op til maksimalt 6000 kr.
Der kan også komme specialopgaver, der skal håndteres enten internt, eller af eksterne konsulenter.
Dette kan måske også gøre det lettere at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, som har været svært i
flere år.
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Vandværkerne i Odsherred er blevet enige med forsyningen om satsen for at aflevere måledata i ønsket
format.
Beløbet har i 2019 været på 16,32 kr. + moms pr. måler.
Kontakt oplysninger og indbetalinger.
Alle indkaldelser og korrespondancer med vandværkets brugere vil som tidligere oplyst ske via mails.Husk
derfor 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 har fået 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. Og en særlig tak til Allan, som desværre må forlade bestyrelsen, da han har solgt sit
hus.
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 2019 i henhold til det udsendte materiale i indkaldelsen til
generalforsamlingen, samt aktiver og passiver.
Årsregnskabet for 2019 blev herefter godkendt.
Ad 4.

Budget for 2020/2021 forelægges til godkendelse.

Formanden gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.
Ad 4a.

Takstblad fremlægges.

Formanden gennemgik takstbladet for 2021. 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 vedrørende justering af honorar for Tilsynsførende blev fremlagt for forsamlingen.
Det blev uden kommentarer sendt til afstemning og vedtaget.
Ad 6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Allan Dahl Henriksen har solgt sit sommerhus og er derfor ikke længere valgbar.
I stedet blev valgt
Henning Jensen
Henrik Hansen
genvalgt
Helge Bergholt Møller
genvalgt

Ad 6a.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Henning Jensen, indtrådt i bestyrelsen.
Keld Dyhl

Ad 7.

Suppleantpost ledig
genvalgt

Valg af revisor.
Ud over vores Statsautoriserede Revisor vælges en folkevalgt Revisor og en suppleant.
På valg er:
Majbritt Cordt Olsen
Genvalgt
Som revisorsuppleant
Bettina Borowik

nyvalgt
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Bestyrelsen består herefter af følgende:
Helge Bergholt Møller, Fiskervej 5
Andry Sindahl Jensen, Stormvej 11
Henrik Hansen, Fiskervej 6
Karl Jelle, Egenæs Vænge 38
Henning Jensen, Tornager 3
Ad 8.

Eventuelt

Bente Schlottmann Stenager 4 spurgte, hvorfor der ikke altid bliver informeret på hjemmesiden, når der er
uregelmæssigheder i vandforsyningen, uanset årsag og varighed.
Formanden svarede at den seneste hændelse var så relativ kortvarig at vi ikke nåede det, men generelt
informerer vi altid på hjemmesiden når der er uregelmæssigheder i vandforsyningen, både planlagte og
uplanlagte.
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