Generalforsamling Alsønderup vandværk
Torsdag den 27. februar 2020 kl.19.30 på Kulsviergården

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:
Der var 21 fremmødte andelshavere.
Beretning
a. Jan /Ole
2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
a.
3. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering
a. Jan /
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen
1.

Valg af revisor og en revisorsuppleant
a. Revision
b. Torben Bo
c. Revisor suppleant t
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
5.

Ifølge vedtægternes § 8 Generalforsamling stk. 3: Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær
generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
(Afleveres hos Jan Richelsen, Rørmosevej 17, Tulstrup, 3400 Hillerød, senest torsdag den 14.
februar 2020)
den 21 februar 2019
Antal deltagere 22 deltagere

1. Valg af dirigent
Hans Rasmussen (HR) blev foreslået og valgt til dirigent. HR startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var annonceret i Hillerød posten den 15 januar, og at den dermed var lovligt indkaldt
og gennemgik derefter dagsordenen.

2. Beretning
Formand Jan Richelsen aflagde en fyldig beretning og kom ind på en række af de områder, som
bestyrelsen har beskæftiget sig med i løbet af året bl.a. udskiftninger og forbedringer på
vandværket og han nævnte, at vi har monitoreret nettet og der har kun været 7 mindre brud og at
vi kunne konstatere at nettet generelt er godt. Dette viser sig også ved at der havde været
forholdsvis få brud på ledningsnettet i løbet af året. Forbruget har været svagt stigende, men
temmelig stabilt. Ledningstabet er ca. 4000 m3 hvilket ikke er meget..
Formanden nævnte i den forbindelse den nye hovedledning mellem vandværket og Tulstrup der
netop var blevet udskiftet som følge af gennemgangen af ledningsnettet.
Formanden nævnte at vandværket stabilt havde leveret vand til forbrugere. Sommeren 2019 blev
ikke ligeså varm som forrige år. Derimod blev den meget våd, forbruget i dækningsområdet blev
derfor noget mindre end forrige år og der var ingen problemer med vandlevering.
Ledningsskade
Vandværket havde i den forløbne periode oplevet, at en entreprenør ikke ville betale den skade
han havde påført ledningsnettet ved et gravearbejde ved Benstrup. Udbedringen af skaden beløb
sig til 56.000 kr. Vandværket valgte derfor at anlægge en sag mod entreprenøren hvorpå der efter
et langvarigt forløb blev indgået et forlig på det fulde beløb til vandværket (56.000). Udgifter til
advokaten beløb sig til 16.000 , men vi valgte at gå efter entreprenøren da bestyrelsen mener, at
man må selv dække de udgifter man påfører vandværket når man beskadiger ledningsnettet.
Nye brugere
Der er kommet nye brugere i dækningsområdet i forbindelse med byggeriet ved Baunetgården.
Ny hovedledning
Bestyrelsen valgte at udskifte hovedledningen til Tulstrup fra vandværket fordi den gamle ledning
havde haft gentagne brud. Der blev indhentet flere tilbud og vi valgte en løsning hvor den nye
ledning trækkes/skydes igennem den gamle ledning. Dette tilbud var på 650.000 og noget

billigere end de øvrige, hvilket skyldes at vi ved hjælp af trækning/skydningslap for en del af
gravearbejdet. Der kom dog ekstraregning på 75.000 kr. som følge af uforudsete vanskeligheder
på nogle af de steder hvor der var tilkoblet stikledninger. Formanden takkede for brugerenes
tålmodighed ikke mindst fordi arbejdet tog 12 uger imod de planlagte 7 uger. Der vil sået nyt græs
de steder hvor der blev gravet.
Reparation af Tank 2
Tank 2 måtte repareres på grund af stigende kimtal. Det viste sig, at der var et par mindre revner i
tanken som bevirkede at vandet blev forurenet af jordbakterier. Det er et kendt problem ved
ældre betontanke at der med årene kommer mikroskopiske revner i betonen. Et specialfirma
udbedrede revnerne. Vandkvaliteten kom efterfølgende tilbage til den normale gode kvalitet.
Der vil blive foretaget en inspektion af de to resterende tanke.
Gadekæret
På kommunens anmodning genopfyldte vi gadekæret i Alsønderup, som var tomt efter en
reparation.
Boring 2
Der er blevet droslet lidt ned for boring 2, som normalt har givet 15 m3 i timen, nu er den
desværre nede på max 4 m3/t. Vi har prøvet at rense filteret 40 meter nede, men det har kun
virket i en forholdsvis kort periode. Værket har besluttet ikke at gøre yderligere, men vil vurdere
om der behov for en ny boring. En ny boring vil desværre koste ca. 400.000-500.000 kr. og dertil
skal der ligges 100.000 kr. til lukning af den gamle. Samtidig er der ikke garanti for at en ny boring
vil give den nødvendige mængde vand af den fornødne kvalitet. Vores to eksisterende boringer
kan godt dække behovet i forsyningsområdet og vi afventer derfor en yderligere undersøgelse af
vandkvaliteten ved boring 2.
Andet
Der er blevet lagt et nyt takstblad på hjemmesiden og heraf fremgår det at vandprisen stiger med
1 kr /m3, dette skyldes et ønske fra kommunen som mener at vandværket har behov for en større
buffer.
Alsønderup skole har igen år besøgt vandværket og der blev i forbindelse med rundvisningen lavet
en konkurrence blandt andet om pesticider og andre forhold omkring drikkevandet. De to klasser
blev vist rundt på vandværket og lærte om vandets vej fra boring til vandhane og alle havde en
udbytterig eftermiddag.
Måling af pesticider

Vi forventer at skulle bruge flere penge på dette i årene fremover fordi det er den udvikling vi ser i
vandværkerne omkring os og andre steder i landet.. Vi har i år testet for hele 365 forskellige
pesticider, alle værdier er under grænseværdierne.
Omlægning i Ullerød
Vandværkets ledning i Ullerød vil blive omlagt i forbindelse med det nye byggeri.
Administration og samarbejde
Lis Asmussen, som i 13 år har været vores regnskabs og administrations medarbejder ønsker at
ophøre på vandværket i løbet af i år Vi har i bestyrelsen været meget glade for samarbejdet med
Lis og formanden takkede Lis for det flotte arbejde og overrakte en stor buket blomster. I
forbindelse med afgangen vil vandværket derfor indgå i en aftale med det nye vandværkskontor i
Hillerød. Kontoret kan varetage mange af de administrative opgaver som Lis har løst for
vandværket og formanden nævnte alle de mindre vandværker som er indgået i dette samarbejde.
Der er tale om selvstændige vandværker, som har dannet et fælles kontor for
administrationsarbejdet. Der er også et samarbejde om it, sms, regnskabssystemer mm. Prisen er
et indskud på 20 kr. pr. måler og ca. 120 pr. måler pr år. Vandværkskontoret skal ikke skabe
overskud, men blot hvile i sig selv og dække lønnen til de to ansatte.
Formanden takkede for ordet og lagde op til en god debat.
Spørgsmål til beretningen:
Efterfølgende blev der åbnet for spørgsmål til beretningen.
Martin Rieva spurgte om der ville være stigende udgifter til målinger, hvilket formanden
bekræftede, der måles for flere stoffer end tidligere. Og målingerne er forbundet med
usikkerheder som nogen gange kræver nogle flere målinger.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev derefter vedtaget.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til Peter Henriksen fra Kappelskov Revision, som grundigt gennemgik
regnskabet som han havde fået overdraget for 3 uger siden. Påtegningen var blank, hvilket
indebærer at PH ikke havde nogen anmærkninger til regnskabet. Han fandt at regnskabet var
aflagt korrekt i forhold til årsregnskabsloven regler og vedtægter for mindre vandværker.
PH nævnte at regnskabet skal hvile i sig selv og at evt. overskud skal gå tilbage til forbrugerne.

Netto omsætningen var en smule større end sidste år udfgifterne var næsten uændrede i forhold
til sidste år, men der var en mindre overdækning (200.000) imod 400.000 forrige år på grund af
nybyggeriet på Baunetbakken.
Produktionsomkostningerne var lidt større end sidste år på grund af tank to og ekstraudgifter til
hovedledningen.
Admistrationsomkostningerne 270.000 mod 260.000 sidste år dvs. næsten uændrede.
Materielle anlægsaktiver er i alt 4.245.252 kr.
Der har været tilgodehavender på 250.000 kr. derhovedsalig udgøres af moms som netop er gået
ind.
Vandværket har aktiver for 7.415.000 kr
Ph erklærede at regnskabet stemte.

Spørgsmål til regnskabet:
Ingen spørgsmål til regnskabet
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering
Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som derefter fremlagde budgettet.
Formanden nævnte, at der er en lille overdækning på 121.000 i 2021. produktionsomkostninger
herunder el, løn vil ligge stabilt med en lille forventet stigning.
Formanden nævnte at Lis Asmussens løn vil blive anvendt på vandværkssamarbejdet når Lis
ophører.
Derved fastholder Alsønderup Vandværk de meget lave totalomkostninger.
Spørgsmål til budgettet for det kommende år:
Ole Vinge spurgte til et toilet på vandværket. Formanden svarede at værket har fået lagt en kloak
ind til værket. Og der vil nu blive indhentet tilbud på et toilet på værket, hvilket forventes at ville
kunne gennemføres for et forholdsvis lille beløb.
Formanden fremlagde derefter et investeringsbudget som omfattede mindre ændringer på

ledningsnettet og renovering af mure på værket. En ny hovedledning er skudt til 2022 fordi der
ikke har været nogen brud på denne del af ledningen som ligger mellem Vanværket og
Alsønderup.
Dette er investeringsbudgettet frem til 2023.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
a. Ole Hjorth Caspersen
b. Torben Jacobsen
Begge blev enstemmig valgt
Steffen Brandt opstillede som suppleant og blev genvalgt

6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Peter Henriksen blev forslået af bestyrelsen og valgt for 1 år fra Kappelskov revision.
Revisor suppleant Lis Haumann fraflyttet

Der blev ikke valgt nogen 2 revisor suppleant
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag

8. Eventuelt
Formanden nævnte at området foran boring 2 kunne anvendes til at øge biodiversiteten. Ole
fortalte hvordan det kan gribes det an.
Martin spurgte til de træer, der tidligere var blev ulovligt fældet ved boring 1., Formanden fortalte,
at de var blevet erstattede efter at vandværkets advokat havde rettet henvendelse.
Lis Asmussen takkede for den buket som vandværket overrakte. Lis nævnte at der havde været en
stor udvikling i regnskaberne i de 13 år hun havde været ansat.
Formanden takkede for fremmødet.
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