I/S HØVELTE VANDVÆRK
Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. John Lindgreen og Nicolai Carneiro er på valg. Begge
modtager genvalg. Da Uffe Jørgensen er fraflyttet, skal der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Niels Kirkegaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var
sket rettidigt efter vedtægterne.
2. Formandens beretning
John Lindgreen orienterede om vandforbrug / vandmålere, vandanalyser, vandværk, statsafgift,
utætheder, køreskole på Høvelte Kaserne, registrering af vandledningerne, samarbejde med de
øvrige vandværker i kommunen og beredskabsplan.
- Vandforbrug
I 2003 var den oppumpede vandmængde på 17.856 kbm. Det aflæste forbrug hos forbrugerne har
været 16.992 kbm. Det aflæste vandforbrug var i 2002 16.037 kbm. Altså en stigning på ca. 6 %.
Aflæsningsskemaerne blev udsendt i november måned med anmodning om returnering senest den
15.12.2003. Denne frist er fastsat for at kunne udarbejde vandregnskab i løbet af januar, således
regningerne kunne overføres til BetalingsService inden den ca. 20. februar 2004. Dette er det
seneste afleveringstidspunkt for regninger med seneste betalingsdag i marts 2004.

Som sidste år er der stadig medlemmer, der skal rykkes før aflæsninger fremkommer. I år drejede
det sig om ca. 20. Fire medlemmer måtte, efter flere rykkere, trues med lukning for vandet, såfremt
vi ikke fik aflæsningerne. Vi undgik dog lukninger, idet de sidste aflæsninger blev modtaget den
21.03.2004. Flere medlemmer har dog betalt efter et skønnet forbrug, som opkræves, da vi ikke
har fået aflæsningerne rettidigt.
Det vil spare en masse besvær, hvis alle afleverer aflæsningsskemaerne rettidigt.
- Vandanalyser
Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne vil
kunne læses på hjemmesiden.
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.
Vi er et par gange blevet kontaktet, idet en forbruger havde konstateret, at vandet var meget
mørkt, på trods af at man havde ladet det løbet længe. Efter konsultering af Christian Bagger fra
vor VVS-installatør Tage Bagger, der også talte med forbrugeren, var opfordringen at lade vandet
løbe, endda ret længe, så ville det mørke forsvinde. Hos en enkelt forbruger fik vi taget en prøve.
Det konstateredes, at såvel jern som mangan indholdet var forøget i forhold til kvalitetskravene, det
konkrete sted.
Der har også været en del skriverier omkring afgivelser af stoffer fra plastrør til drikkevand. Vi har
modtaget forskelligt materiale omkring problematikken, bl.a. fra en leverandør, der vedlægger en
skrivelse fra Miljøstyrelsen. Heri meddeles det, at såfremt man følger anbefalingerne i DS 475
”Normer for etablering af ledningsanlæg i jord”, og der anvendes godkendte plastrør, vil
plastrørerne kunne anvendes uden bemærkninger.
- Vandværk
Også i 2003 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har ikke været nogen
problemer med værket og tilsyn fra Allerød Kommunes side har været uden bemærkninger.
- Statsafgift
Statsafgiften var fortsat i 2003 5,00 kr. pr. kbm. excl. moms.
- Utætheder
Der er ikke konstateret utætheder af betydning i 2003. Der er dog i begyndelsen af 2004 sket en
frostsprængning i en spejderhytte på Kattehalevej, hvor der skete et udslip på ca. 600-700 kbm.
vand. Vi undersøger i øjeblikket hos ToldSkat om der er mulighed for at undgå at betale
vandskatten på kr. 6,25 pr. kbm. incl. moms.

Bestyrelsen er fortsat opmærksom på vandspild. Vi kan dog konstatere at forskellen imellem
vandforbruget ved aflæsning på vandmåleren på vandværket og hos de enkelte forbrugere er
beskedent, under 5 %
- Vandmålere
Som det vil fremgå at budgettet har bestyrelsen efter samråd med VVS-installatør Tage Bagger
besluttet at udskifte samtlige vandmåler i 2004. Efter oplysning fra vor VVS-installatør er der regler
for udskiftning af vandmålerne. Bestyrelsen har besluttet, at samtlige målere udskiftes samtidigt.
Som konsekvens af ovennævnte skal punkt 7.2 og 7.4 i vort regulativ korrigeres.
- Køreskole på Høvelte Kaserne
I efteråret 2003 blev vandværkets formand kontaktet af en forbruger der oplyste, at der var planer
om, at militærets køreskole på Svanemøllens Kaserne på Østerbro skulle flyttes til Høvelte
Kaserne.
Vi har efterfølgende i oktober 2003 gjort Allerød Kommune opmærksom på, at vore vandboringer
ligger tæt på det planlagte køreanlæg og gjort opmærksom på risikoen for forurening og bl.a.
nævnt forureningen på Høvelte Ny Motorgård.
Efterfølgende har vandværket igen tilskrevet Allerød Kommune med argumenter for, hvorfor det
var en dårlig ide at anlægge en køreskole netop dette sted, set i relation til vandindvindingen.
Beboerne i området har også gjort sig store anstrengelser for at undgå at køreskolen placeres
netop der, ved massive indlæg i dagspressen og påvirkning politisk.
Det er efterfølgende besluttet, at køreskolen ikke skal flyttes til Høvelte.
- Lov om registrering af ledningsejere
Loven er netop blevet vedtaget og vandværkets bestyrelsen er i gang med at indhente det
nødvendige kortmateriale hos kommunerne, hvorefter vor VVS-installatør vil indtegne ledningerne
på digitalkort.
- Vandværker i kommunen
På initiativ af Lillerød Vandværk er vandværkerne i Allerød Kommune begyndt at holde møder med
jævne mellemrum, for at drøfte praktiske forhold ved vandværksdrift, forholdet til Allerød Kommune
og andet aktuelt. Et godt initiativ.
- Beredskabsplan

Bestyrelsen er i gang med at opstille en formel beredskabsplan. Beredskabsplanen er vigtig,
såfremt der skulle opstå en situation, der kræver øjeblikkelig reaktion, bl.a. forurening af vore
boringer, strømsvigt, vandmangel m.m.
- Rykkergebyret
er uændret 100,00 kr. incl. moms, svarende til det maksimale lovlige vi kan opkræve.
- Betaling via PBS
Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 66 % er tilmeldt.
- Hjemmeside
Vandværkets hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, bliver løbende opdateret bl. a. om
vandanalyser m.m., ligesom medlemmerne nu kan skrive til vandværket.
- Bestyrelsesmedlemmer
Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Formanden gennemgik regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen. Regnskabet blev
godkendt.
4. Budget
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
5. 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.
6. Valg til bestyrelsen
John Lindgreen og Nicolai Carneiro blev genvalgt. Uffe Jørgensen er fraflyttet og dermed udtrådt af
bestyrelsen. Henning Blem fra Hesselgårdsvej blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og er på valg
næste år.
7. Valg af revisor og suppleant

Niels Kirkegaard fortsætter som revisor og Jørgen Halvorsen som suppleant. Til næste
generalforsamling vælges suppleant til bestyrelsen.
8. Indkomne forslag
Der var ikke inden generalforsamlingen modtaget forslag til behandling.
9. Eventuelt
Intet særligt under dette punkt.
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med John Lindgreen som formand.
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