Havdrup Vandværk a.m.b.a.
Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandværk, afholdt den 16.3.2017 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. 28
stemmeberettigede andelshavere var til stede.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen har i 2016 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.
Vandværkets målsætninger
Formanden gennemgik de målsætninger, som bestyrelsen arbejder efter.
•

Levere godt drikkevand billigst muligt

•
•
•
•
•
•

Fastholde den lokale tilknytning
Styrke sammenholdet med øvrige værker
Fastholde gode relationer til kommunen
Høj vedligeholdelsesstandard
Løbende følge og bruge ny teknologi
Styrke kommunikationen med andelshaverne

Den offentlige styring af vandområdet
Der eksisterer i øjeblikket 50-60 forskrifter for vandområdet. Denne kendsgerning
medfører et ikke uvæsentligt arbejde for bestyrelsen.
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 forbindelse med den fortsatte udbygning af Havdrup vest har vandværket måttet flytte
vandledninger. I den forbindelse har det også været nødvendigt at udskifte et antal
stophaner og ventiler.
Bestyrelsen følger nøje udviklingen i vandmålere, som kan give realtidsmålinger.
Muligheden for at følge vandforbruget minut for minut vil muliggøre afsløring af lækager i
forsyningsnettet (vandspild), men også lækager i andelshaveres installationer (store
efterregninger). Den omtalte type vandmålere sender data, som opfanges af antenner
monteret på eksisterende mast(er) i byen. Flere andelshavere har udtrykt ønske om at
kunne følge egne data på P C eller telefon.
GI. Havdrup Vandværk
I 2016 blev GI. Havdrup Vandværk revet ned. Bygningsresterne blev deponeret i henhold
til de miljømæssige forskrifter for denne type affald. Bestyrelsen overvejer hvad der skal
ske med grunden, som husede vandværket.
Udvidelse af vandværkets bygninger
Bestyrelsen har til stadighed fokus bygningernes vedligeholdelse og eventuelle behov for
udvidelser. Forslag til projekter vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse inden
de iværksættes.
Øvrigt
En andelshaver spurgte om der er behov for realtidsaflæsninger. Formanden kunne
konstatere, at flere har udtrykt ønske en sådan mulighed.
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.
En andelshaver ønskede nærmere information vedrørende driftsunderskuddene i 2015,
2016 og budgettet for 2017 samt prognosen for 2018.
Det var i mange år god politik for vandværker at have midler til udskiftning af nedslidte
elementer i vandværket (f.eks. vandledninger, stophaner, boringer og bygninger). Fra
offentlig side ønsker man i dag, at bl.a. vandværker ikke længere skal have opsparing til
disse udskiftninger. Når økonomiske behov viser sig, skal disse dækkes ved
lånefinansiering (med heraf følgende renteomkostninger). For at holde vandafgiften i ro
har bestyrelsen derfor valgt at 'spise' lidt af opsparingen og på sigt nærme sig den tilstand,
som ønskes for offentlig side.
Bestyrelsen har derfor valgt at planlægge med driftsunderskud i 2017 og 2018. Det er ikke
på nuværende tidspunkt muligt at forudsige udviklingen efter dette tidspunkt.
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 2017 samt prognosen for 2018.
Budget og prognose blev godkendt.
Punkt 6. Valg i henhold til vedtægterne
-

Valg af formand. Per Felby blev genvalgt.

-

Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Jørn Ørsnæs blev genvalgt

-

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Henning Christiansen blev genvalgt og Mads
Sørensen blev nyvalgt.

-

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

-

Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Frank Henriksen og Jørgen Post
Pedersen begge genvalgt.

-

Valg af 1 revisorsuppleant. Niels Andersen blev nyvalgt.

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
kunne herefter afslutte mødet.

Aksel Nielsen / dirigent

