I/S HØVELTE VANDVÆRK
Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2002
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år fremlægges
Forslag til takstblad eller evt. Ændring heraf forelægges
Valg af medlemmer til bestyrelsen. John Lindgreen og Nicolai Carneiro er på valg. Begge modtager genvalg.
Valg af revisor og suppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Valg af dirigent. Niels Kirkegaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var
sket rettidigt efter vedtægterne.
Formandens beretning. John Lindgreen orienterede om vandforbrug, vandanalyser, vandværk, statsafgift, utætheder –
jordledninger, rykkergebyr, betaling via PBS og hjemmeside.
Vandforbrug. I 2001 var den oppumpede vandmængde på 17.600 kbm. Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været
17.100 kbm. Aflæsningen fandt sted i perioden 15.12. – 31.12.2001 og aflæsningerne fra medlemmerne er kommet
successivt frem til slutningen af januar 2001.
Som sidste år er der stadig medlemmer der skal rykkes, før aflæsninger fremkommer. Et enkelt medlem har ikke
fremsendt aflæsning.
Forhandlinger med Forsvarets Bygningstjeneste omkring samarbejde / beredskab ved problemer med vandkvalitet,
mængde m.m. er desværre endt med, at man fra Forsvarets side ikke ønsker at indgå en aftale. Vi vil dog fortsat forsøge
at overbevise den lokale repræsentant, om det fornuftige i en sådan løsning.
Vandanalyser. Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne kan ses
på vores hjemmeside. Undersøgelsen for MTBE sidste år viste, at der ikke er konstateret MTBE i vandet.
Forureningen på Høvelte Ny Motorgård holdes løbende under observation. Der bliver med jævne mellemrum foretaget
undersøgelser / vandprøver, med henblik på at afsløre forurening. Der er ikke tegn på, at forureningen har bredt sig til
vores drikkevand.
Vandværk. Også i 2001 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har ikke været nogen problemer med
værket. Tilsynet fra Allerød Kommune har været uden bemærkninger, bortset fra nogle småproblemer ved en
brandhane.
Renoveringen (bl. a. nyt tag og ny beklædning) af den gamle bygning er tilendebragt og bygningen fremstår i dag pæn
og nydelig. Der er også investeret i et nyt låsesystem, således vandboringerne er sikret bedst muligt.
Bestyrelsen har gennemgået vandværkets installationer med Tage Bagger med henblik på igangsætning af
vedligeholdelse / udskiftning af de installationer der er nødvendige, bl.a. en ny kompressor til iltning af vandet,
kapselblæser (luftskyl af filtre) rentvandspumpe, printer til måling af vandmængde for lokalisering af eventuelle brud
m.m. Udgiften hertil anslåes til ca. 50.000,00 kr. excl. moms.
Statsafgift. Statsafgiften var i 2001 uændret 5,00 kr. pr. kbm. excl. moms.

Utætheder – Jordledninger. Der er også i 2001 konstateret utætte stikledninger fra stophanen og ind til måleren samt
enkelte frostsprængninger. Udgiften hertil afholdes af grundejeren.
Bestyrelsen overvejer, for at imødegå vandspild, at lade de gamle jordledninger af jern trykprøve, med henblik på
udskiftning.
Rykkergebyr. Rykkergebyret er i h.t. den vedtagne lov omkring dette forhold nedsat til 100,00 kr. incl. moms.
Betaling via PBS. Betaling via PBS fungerer godt. Ca. 56% er tilmeldt.
Hjemmeside. Vandværket har etableret sin egen hjemmeside –
www.hovelte-vandverk.dk, hvor oplysninger om vandværket kan indhentes, ligesom medlemmerne kan skrive til
vandværket.
Formanden afsluttede beretningen med tak til bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab. Formanden gennemgik regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen. Regnskabet blev godkendt.
Vandværket er stort set selvfinancierende. Formanden anbefalede, at man stilede mod en opsparing på 250.000 kr. over
en årrække, så der var mulighed for at betale større uforudsete vedligeholdelsesarbejder. F.eks. er de to filterbeholdere
udsat for galvanisk tæring. De er 15 – 20 år gamle, og det kan ikke siges med sikkerhed, hvor lang tid de kan holde
endnu.
Budget. Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Takstblad. Priserne er uændret i forhold til sidste år. Den variable vandafgift er på 10 kr. incl. moms med tillæg af
statsafgiften på 6,25 kr. pr. kbm. Rykkergebyret er 100 kr.
Valg til bestyrelsen. John Lindgreen og Nicolai Carneiro blev genvalgt.
Indkomne forslag. Der var ikke inden generalforsamlingen modtaget forslag til behandling.
Eventuelt. Intet særligt under dette punkt
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med John Lindgreen som formand.

Vandregningen, der skal betales pr. 31.05.2002, er desværre, på grund af EDB-fejl, ikke
korrekt for så vidt angår fordelingen af vandregningen. Det beløb der skal betales er
dog korrekt. Betalingen kan således blot gennemføres. Problemet bestod i, at EDBprogrammet har anført årlige beløb ved fordelingen, og alene moms og totalbeløb er korrekte.
Vi skal beklage fejlen.

