
Havdrup Vandværk a.m.b.a. 

Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandværk, afholdt den 15.3.2018 i Pepes Bar, 
Havdruphallen. 

Formanden Per Felby bød velkommen til årets generalforsamling. 

Punkt 1 . Valg af dirigent 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Aksel Nielsen, som blev valgt. 

Aksel konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 42 
stemmeberettigede andelshavere var til stede. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Bestyrelsen har i 2017 bestået af: 

« Per Felby, formand 
• Kim Kliver, næstformand 
• Erling Elberg, kasserer 
« Kirsten Nørgaard, bestyrelsesmedlem 
• Jørn Ørsnæs, sekretær 

I fortsættelse af bestyrelsens udsendte skriftlige beretning fokuserede formanden på nogle 
forhold i relation til vandværkets fremadrettede drift. 

Den offentlige styring af vandområdet 

Der eksisterer i øjeblikket 50-60 forskrifter for vandområdet. Denne kendsgerning medfø
rer et ikke uvæsentligt arbejde for bestyrelsen. 

I maj måned 2018 træder EU 's persondataforordning i kraft. Forordningen indebærer bl.a. 
at vandværket kun må opbevare oplysninger om andelshaverne, som er absolut nødven
dige for at kunne muliggøre den daglige administration. Oplysninger om vandforbrug be
handles af et eksternt firma (Rambøll). For at lovliggøre denne arbejdsgang vil der blive 
udarbejdet en databehandlingsaftale (hvad må Rambøll anvende vore data til). 

Ledningsejerregisteret ( L E R ) bliver automatiseret. Entreprenører mv. som skal udføre gra
vearbejder er forpligtet til at søge information om kabler, rør etc. i jorden. Tidligere skete 
dette ved henvendelse til bl.a. vandværket, som udarbejdede kortskitser og beskrivelser. 
Reaktionstiden på en graveforespørgsel var normalt 1-3 dage. I den nye automatiserede 
version af L E R vil svaret kunne gives indenfor få timer. 

Antallet af vandværker i kommunen er faldet 

I de senere år er der sket sammenlægning af vandværker i Solrød Kommune. Tilbage er 
nu kun to hovedforsyningsområder (Solrød og Havdrup) samt et mindre antal meget små 
værker. For at styrke forsyningssikkerheden er der i de senere år etableret tværledninger 
mellem hovedforsyningsområderne. 



Anlægsarbejder 

I 2017 blev der fortsat foretaget anlægsarbejder i området Havdrup Vest. 

En henvendelse fra borgerforeningen med ønske om at vandværket skulle etablere og 
vedligeholde af en drikkevandsfontæne på Stationspladsen blev drøftet. En vejledende 
afstemning viste, at kun én andelshaver kunne støtte projektet. 

Bestyrelsen har gennem længere tid haft overvejelser om reduktion af kalken i vandet. 
Senest havde 4 bestyrelsesmedlemmer været med på et besøg på St. Heddinge Vand
værk, som for 9 måneder siden idriftsatte et anlæg, som reducerer vandets hårdhed fra ca. 
22 °dH til 8-10 °dH (grad Deutsche Harte). Bestyrelsen bad generalforsamlingen om man
dat til at gennemføre en forundersøgelse med henblik på udredelse af mulige teknologier 
og investerings- og driftsomkostninger. Forundersøgelsen anslås at ville koste ca. 100.000 
kr. Et flertal af andelshaverne gav bestyrelsen mandat til at gennemføre en forundersøgel
se af muligheder og økonomi med henblik på at kunne etablere et anlæg, som kan sænke 
vandets hårdhed. 

Det gennemsnitlige vandforbrug hos andelshaverne er ca. 100 m 3 om året. Dette er til
fredsstillende, og helt i tråd med bestræbelserne på at spare på drikkevandet. 

Oplysninger om fund af desphenyl-chloridazon i vandboringer i efteråret 2017 gav anled
ning til gennemførelse ekstra vandanalyser på vandværkets boringer. Resultatet af analy
serne var, at rester af dette eller andre sprøjtemidler ikke kan påvises i vandet fra Havdrup 
Vandværk. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til formandens beretning, som herefter kunne tages til 
efterretning. 

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Kassereren gennemgik hovedtallene i det aflagte regnskab. 

Årets resultat blev på -861.000 kr. Underskuddet var budgetteret til -862.000 kr. 

Bestyrelsen betegner på trods af driftsunderskuddet årets resultat som tilfredsstillende, og 
vandværket er fortsat velkonsolideret. 
Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 5. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af prognose for det kommende 
år 

Kassereren gennemgik budgettet for 2018 samt prognosen for 2019. 
I fortsættelse af beslutningen om gennemførelse af en forundersøgelse vedrørende blød-
gøring af vandet reguleres det fremlagte budgetterede resultat for 2018 fra -845.000 kr. til 
-945.000 kr. 
Budget og prognose blev godkendt. 



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. Kirsten Nørgaard blev genvalgt. 

- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Mads Sørensen og Henning Christiansen blev 

genvalgt. 

- Valg af 1 statsautoriseret / registreret revisor. John L. Petersen blev genvalgt. 

- Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Frank Henriksen og Jørgen Post 

Pedersen blev genvalgt. 

- Valg af 1 revisorsuppleant. Niels Andersen blev genvalgt. 

Punkt 7. Eventuelt 

Claus Olsson fra Solrød Vandværk takkede for invitationen til generalforsamlingen og for 
det gode samarbejde mellem vandværkerne i kommunen. 

Formanden takkede dirigenten for velgennemført ledelse af generalforsamlingen, og kun
ne herefter afslutte mødet. 

Aksel Nielsen / dirigent 


