Referat.
Vallekilde Vandværk I/S
Ordinær generalforsamling torsdag d 1-3-2018 kl. 19.30 i Landsbyhuset Skippinge.

Formanden (John Kristensen) bød forsamlingen på 48 personer, bestyrelsen +42 forbrugere
og vandværkets revisor , velkommen til generalforsamlingen og gik direkte til punkt 1 på
dagsordenen: Valg af dirigent.

⦁

Valg af dirigent.

Vagn Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten foreslog følgende tilføjelser, som blev vedtaget, til dagsordenen da der var
indkommet et forslag til denne generalforsamling:

Punkt 1A Valg af stemmetællere. Anne Nielsen og Anne-Birthe Køppen blev valgt.
Anne-Birthe blev formand for stemmeudvalget.
Punkt 1B Kontrol af stemmeberettigede. Dirigenten gennemgik regler for
stemmeberettigede,
1 husstand = 1stemme.
Ejer 1 person flere huse har vedkommende kun 1 stemme i alt uanset antal af ejede
huse.
Lejere har ikke stemmeret
Der var 40 stemmeberettigede til stede, og yderligere 12 fuldmagter blev afleveret til
dirigenten.

Dirigenten gennemgik derefter dagsordenen og gav formanden ordet for aflæggelse af
beretning om det forløbne år.

⦁

Formandens beretning om det forløbne år.
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Uddrag af formandens beretning:

Der er i regnskabsåret 2016 pumpet flg. mængder vand

Der er udpumpet fra vandværket

60430 m3

Solgt iflg. målere aflæst hos forbrugere

54387 m3

+ målt spild hos 2 forbrugere

4236 m3
16 m3

Til Hørve Vandværk

Spildprocent er ca. 2,9 %, hvilket er fint.

Hørves Vandværkspasser åbner for forbindelses ledningen mellem Vallekilde og Hørve 1
gang pr måned for at undgå dødt vand i ledningen. Derfor aftager Hørve 16 m3 om året

Der er udtaget 8 vandprøver, heraf 2 omprøver.
Der er udtaget 2 prøver på vandværket, 1 normal + org. mikroforurening samt 1 udvidet
kontrol.
På ledningsnet er der udtaget 3 begrænset kontroller.
1 af disse prøver viste 1 coliforme bakterie v 370 celcius. Derfor 2 ekstraprøver, 1 ved
Vandværk og en ved forbruger. Begge prøver overholdt grænseværdien.

Vi er blevet 2 forbrugere mere. Vi er nu 429 forbrugere som modtager drikkevand af fin
kvalitet.

På vandværket er begge rentvandstanke blevet renset og inspiceret af dykker fra JH Dyk i
Galten.
Begge tanke blev betegnet som ”overordentligt flotte og velfungerende tanke.”
Der er monteret ny zinkinddækning om mandehul til udvendig rentvandstank.

Der er monteret ny yderdør i vandværket og et nyt overdæk ved ventilgrav.
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Ved fristudløb for aflæsning af vandmålere havde 73 forbrugere ikke aflæst. Efter endnu en
henvendelse til de glemsomme og udløb af ny frist, var Anders og John ude at aflæse 32
målere samt kontrollere 3 steder vedr. fejlaflæsning.

Vedrørende stikprøvekontrol af vandmålere:
Af det første parti målere på i alt 147 stk blev 20 målere udtaget til stikprøvekontrol på
Midtfyns Vandværk.
2 vandmålere havde afvigelser så resten af partiet kun må sidde i 3 år mere.
Bestyrelsen overvejer derfor at gå over til elektroniske målere fra i år så alt er skiftet om 3
år.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Der er blevet motioneret stophaner på hovedledningen hvilket er en vigtig ting.
1 Man får vished for om stophanerne virker.
2 Man får genopfrisket hvor hanerne befinder sig, så man kan lukke i forbindelse med f. eks
brud.
3 bestyrelsesmedlemmer var med vandværksforeningen til Grundfoss og hørte om pumper.
Næste dag fortsatte man til Silhorko for at høre om vandbehandling.

2 bestyrelsesmedlemmer var med OVR til Kamstrup for at se deres fuldautomatiske
vandmålerfabrik og høre om sidste nyt ved elektroniske vandmålere. Bestyrelsen er tilfreds
med at vi ikke købte elektroniske vandmålere for seks år siden da antennerne i de nye
målere er blevet kraftigt forbedret.

2 bestyrelsesmedlemmer var i Vig Forsamlinghus for at høre om ny persondata forordning
og IT sikkerhed som træder i kraft d 1-5-2018.
Desuden var der indlæg vedr. Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg som trådte i kraft d 1-1-2018.
Kommunerne har dog endnu ikke modtaget vejledningerne til bekendtgørelsen så man
kører efter den gamle vejleding til vi hører fra Odsherred kommune.

Havnsø vandværk har spurgt om vi kan levere vand til dem i en nødsituation.
Det arbejdes der videre med. Udgangspunktet er uden omkostninger og ulempe for
Vallekilde Vandværk og vores forbrugere.
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På sidste generalforsamling, i 2017, blev bestyrelsen pålagt at undersøge hvordan man
ændrede selskabsform fra I/S til AMBA.
Revisor Henning Nielsen redegør for dette under aflæggelse af regnskabet.

Formanden sluttede med at rette en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, og en
tak til Anker Kragh for god pasning af vandværket.

Spørgsmål til formandens beretning:

Spørgsmål: Hvorfor gå over til elektroniske vandmålere, og hvad koster det?
Svar: Det første parti, ( 147 målere) ud af tre partier ( i alt 429 målere), mekaniske målere
som blev stikprøvekontrolleret i 2017 fik, mod forventning om levetidsforlængelse på 6 år,
kun en levetidsforlængelse på 3 år. Alle Kamstrups elektroniske målere som i 2017 blev
kontrolleret efter seks år havde 0 fejl og blev forlænget med seks år mere.
Aflæsning bliver noget vandværket gør ved forbi kørsel ved forbrugerne med modtage
udstyr.
Mange forbrugere vil spare penge på gebyr for for sen aflæsning, men bestyrelsen mener
ikke at vandværket skal spekulere i at tjene penge på gebyrer.

Spørgsmål: Kan man opdage lækager hos forbrugerne med denne metode så den
økonomiske skade kan begrænses?
Svar: Dette kræver forbi kørsel ved forbrugerne med modtage udstyr. Vandmålerne er ikke
koblet fast op på internet. Bestyrelsen er usikker på hvad der kan lade sig gøre.

Spørgsmål: Hvad koster det?
Svar: Ca. pris for en elektronisk vandmåler er 1000 kr. som er ca. det dobbelte af en
mekanisk måler.
Desuden skal der indkøbes modtagerudstyr og data styrings løsning ved Kamstrup.

Spørgsmål: Er stikprøvekontrol frivillig er lovbestemt?
Svar: Lovbestemt.
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Herefter blev beretningen godkendt.

⦁

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Vandværkets revisor Henning Nielsen fra Revisoren i Hørve fremlagde regnskabet for 2016 –
2017.
Årets resultat var et underskud på 159.470 kr.som overføres til egenkapitalen.

Spørgsmål til regnskabet:

Spørgsmål: Hvem styrer vandværkets investeringer i værdipapirer?
Svar: Dragsholm Sparekasse, og der investeres forsigtigt for at undgå tab af penge.

Spørgsmål: Hvorfor er regnskabsperioden fra oktober til september og ikke fra januar til
december?
Svar: Af 2 årsager:
1. 31 december er der risiko for frost i jorden så det kan være svært at få dæksler fri så man
kan aflæse vandmåleren.
2. Det er nemmere at aflevere aflæste data til Odsherred og Kalundborg Forsyning, som
gerne vil have data senest 1. Januar.

Spørgsmål: Der er budget for 2 år frem men ikke for året der gik?
Svar: Det er en slåfejl. Første budget er for året der gik 2016/2017 andet budget er for
2017/2018

Herefter blev regnskabet godkendt.

⦁

Fremlæggelse af budget for perioden 1-10-2017 til 30-09-2018.

Revisoren Henning Nielsen fremlagde budgettet for perioden 01-10-2017 til 30-09-2018.
Budgettet blev godkendt.
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Derefter informerede Henning Nielsen kort om hvordan man skiftede selskabsform fra IS til
AMBA.
Dette var bestyrelsen på sidste generalforsamling blevet pålagt at redegøre for på dette års
generalforsamling.

Der skal bla. laves nye vedtægter og stiftes nyt selskab, og man skal kontakte alle sine
leverandører.
Revisoren mente at det ikke var relevant for vandværket at skifte selskabsform, da man var
godt forsikret mod fejl og andet der kan gøre vandværket konkurs. Desuden går vandværker
ikke konkurs, man kan altid hæve vandprisen.
Ingen havde spørgsmål til dette.

⦁

Indkomne forslag.

Et forslag var indkommet.

Forslagsstiller
Jørgen Jan Larsen
Teglværksvej 14A
4534 Hørve

Forslaget lyder:
”Vi foreslår at vandværket investerer og installerer et blødgøringsanlæg, således at
kalkindholdet nedsættes i vores brugsvand.”

Forslagsstilleren fik derefter ordet og forklarede at han havde store problemer med kalk i sit
hus bla. i vandvarmeren. Han henviste til at Store Heddinge vandværk havde installeret et
anlæg og fremhævede miljøfordelene ved at få blødere vand i hanen, mindre sæbe til
vaskemaskinen, mindre hårshampoo, lavere elregning til vask af tøj og opvarmning af vand.
Han oplyste at han ikke havde undersøgt metoder, leverandører eller priser, og han var klar
over at der skulle undersøges mange ting før man kunne beslutte at investere i et anlæg.

Herefter var der debat om for og imod forslaget.
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Tilhængerne af forslaget argumenterede for miljømæssige fordele som nævnt ovenfor og
enkelte fortalte at de havde store problemer med megen kalk i vandet, som generede i
toiletter, varmtvandsbeholdere, kaffemaskiner og perlatorer i vandhaner.

Modstandere mod forslaget argumenterede for at man vidste for lidt om hvordan
forskellige metoder virkede og om de virkede efter hensigten. Nogle var utrygge vedr.
oplysninger om risiko for flere hjerte kar sygdomme og tandproblemer hvis vandet blev for
blødt, og om vandets smag ændrede sig.
Flere gange blev det nævnt at man ønskede mere viden for at kunne stemme om forslaget.

Bestyrelsen blev bedt om deres holdning og formanden svarede at flertallet i bestyrelsen
mener at de forbrugere som ønsker blødere vand selv køber og installerer et anlæg på sin
ejendom.
Dette er i tråd med det som blev besluttet på generalforsamlingen i 2014.
Bestyrelsen vidste i øvrigt heller ikke nok om emnet til at kunne bidrage yderligere til
debatten.

Dirigenten foreslog at ændre det oprindelige forslag til at bestyrelsen skulle undersøge mere
om emnet, hvilket forslagsstilleren accepterede.

Anne Nielsen formulerede et nyt forslag.
Forslaget lyder:

”Vi foreslår at bestyrelsen, evt. med flere, går videre med at undersøge
mulighederne for fælles at investere i og installere en form for
blødgøringsanlæg, således at hårdheden nedsættes i vores brugsvand.
Det gælder konsekvenser, ( fordele og ulemper ), og økonomien i forskellige
slags anlæg.
Derefter indkaldes til et informationsmøde.”
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Nyt forslag blev vedtaget.

⦁

Valg til bestyrelsen.

På valg var Michael Olskær og Mikael Frederiksen.
Begge blev genvalgt

⦁

Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg var Hans Jensen som blev genvalgt.

⦁

Valg af revisor.

På valg var Thormod Sjelborg som ikke ønskede genvalg.
Nyvalgt blev Arne Frederiksen.

⦁

Valg af revisorsuppleant.

På valg var Arne Frederiksen som ikke kunne vælges da han netop var blevet valgt til revisor.
Nyvalgt revisorsuppleant blev Jørgen Jan Larsen Teglværksvej 14A

⦁

Eventuelt.

En forbruger syntes det virkede som om at bestyrelsen ikke var villige til at bruge penge på
et blødgøringsanlæg selvom regnskabet viste at der var mange penge på kontoen.
Mikael Frederiksen svarede på bestyrelsens vegne, og afviste at bestyrelsen ville være
tilbageholdende med at bruge penge hvis det blev besluttet at der skulle investeres i et
anlæg.
Krista Nagstrup betonede vigtigheden af at tage den nye persondataforordning seriøst, da
der var store bøder til de virksomheder som ikke overholdt forordningen.
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Anders Jespersen svarede at bestyrelsen køber konsulenthjælp for at få det fornødne på
plads.

Dirigenten afsluttede generalforsamling med at takke for god ro og orden.

___________________________________________________________________
Dato

Vagn Jensen
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