Havdrup Vandværk
Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandværk, afholdt den 20.3.2014 i Pepes Bar, Havdruphallen.
Formanden Per Felby bød velkommen til årets generalforsamling.
Eigil Mørk meddelte i efteråret 2013, at han på grund af arbejde ønskede at udtræde af bestyrelsen. Årsskiftet 2013/14 blev efter aftale fastsat som skæringsdato. Finn Veber var første bestyrelsessuppleant og
Finn indtrådte i bestyrelsen pr 1.1.2014.
Punkt 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørn Ørsnæs, som blev valgt.
Jørn konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 19 stemmeberettigede
personer var til stede.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
I fortsættelse af bestyrelsens udsendte skriftlige beretning gennemgik formanden nogle pejlemærker for
bestyrelsens arbejde i det forgangne år.








Forsyningssikerhed
o Vandledningen til Solrød Vandværk er tidligere blevet etableret og forbindelsen testes regelmæssigt.
o Der er i 2013 blevet gennemført lækagesporing i distributionsnettet. De fundne utætheder
er blevet repareret, og det konstaterede vandspild er nu på et acceptabelt niveau.
Nye forsyningsområder
o Havdrup vest
o Havdrup øst
Konstruktivt samarbejde
o Samarbejdet mellem kommunens vandværker er styrket gennem arbejdet i Vandrådet. Erling Elberg er vores repræsentant i rådet, hvor han tillige er næstformand.
o For at spare ressourcer blev regnskaber og anden dokumentation i år kun omdelt til andelshaverne i meget begrænset omfang. Hovedparten af informationer vedrørende vandværket vil også i fremtiden primært være at finde på vores hjemmeside. Der vil dog fortsat
være mulighed efter ønske at få udskrifter tilsendt eller udleveret ved henvendelse til kontoret.
Ny teknologi
o Alle vandmålere er nu udskiftet til en type, hvor vandforbruget kan aflæses ved anvendelse
af et mobilt registreringsudstyr. Andelshaverne slipper for selv at aflæse måleren. Vandværket slipper for at anvende tid på indhentning af evt. manglende aflæsninger. Ved mistanke om utætheder i nettet kan indhentede aflæsninger være med til at indkredse disse.
o I forbindelse med installation af de nye vandmålere er et antal ventiler og stophaner blevet
udskiftet på grund af utætheder. Dette har påført vandværket en del engangsomkostninger.





Vandværkets regnskab følger vandsektorlovens principper.
Regnskabets resultat kan betegnes som tilfredsstillende.
Der er ikke foretaget ændring i vandafgiftens fordeling for så vidt angår faste og variable dele.

Der blev stillet et par spørgsmål til hjemmesiden. Der er ikke i tilknytning til siden en tæller, som viser hvor
mange ’besøgende’, der har været. Formålet med hjemmesiden er primært at informere om driftsstop,
samt give adgang til referater, regnskaber mv. Det vil på sigt være muligt for andelshaverne at aflæse eget
vandforbrug på hjemmesiden.
Formandens beretning kunne herefter godkendes.
Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren Erling Elberg gennemgik det med indkaldelsen udsendte regnskab og omtalte kort de enkelte
hovedpunkter og årsager til afvigelse i forhold til budgettet.
Årets resultat var et underskud på 1,49 miio.kr. Årets merforbrug skyldes primært lækagesporing, udskiftning af ventiler og stophaner samt kodning af de nye vandmålere.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 4. Behandling af indkomne forslag
Et forslag fra Finn Thomasen om beklædning af vandværkets mur mod syd med farvet / kulørt træværk
opnåede ved afstemning kun forslagsstillerens tilslutning. Forslaget blev derfor forkastet.
Punkt 5. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af prognose for det kommende år
Kassereren gennemgik budgettet for 2014, som indebærer et underskud på knap 1 mio.kr. Prognosen for
2015 udviser et underskud på knap 700.000 kr.
De planlagte underskud er efter bestyrelsens opfattelse acceptable, idet vandværket fortsat er velkonsolideret, og der er følgelig ikke behov for yderligere opbygning af kapital. De trufne dispositioner giver sig
udtryk i uændrede vandafgifter, og der sker derfor ikke ændringer i takstbladet for 2014 i forhold til 2013.
Budget og prognose blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 6. Valg i henhold til vedtægterne
-

Valg af næstformand. Kim Kliver blev genvalgt.
Valg af kasserer. Erling Elberg blev genvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Finn Veber blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Henning Christiansen blev genvalgt og Lau Ostenfeldt blev nyvalgt.
Valg af 1 statsautoriseret / registreret revisor. Peter Wittus Sørensen blev genvalgt.
Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Frank Henriksen og Jørgen Post Pedersen blev begge
genvalgt
Valg af 1 revisorsuppleant. Torsten Alveen Smidt blev genvalgt

Punkt 7. Eventuelt
Der var ingen spørgsmål til dette punkt, og dirigenten kunne takke for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen.
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Jørn Ørsnæs / dirigent og referent

Per Felby / formand

