I/S HØVELTE VANDVÆRK
Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2005

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. Jørgen Døssing, Claus Backalarz og Henning Blem
(valgt 2004 for 1 år) er på valg. Alle modtager genvalg.
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, vandanalyser, vandværk, statsafgift, utætheder,
vandmålere, registrering af vandledningerne, samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen,
rapport om vandværket og beredskabsplan.
- Vandforbrug
I 2004 var den oppumpede vandmængde på 20.027 kbm. Det aflæste forbrug hos forbrugerne har
været 18.869 kbm. Det aflæste vandforbrug var i 2003 16.992 kbm. Altså en stigning på ca. 11 %.
Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om returnering senest den
10.1.2005. Denne frist er fastsat for at kunne udarbejde vandregnskab i løbet af januar, således
regningerne kunne overføres til BetalingsService inden den ca. 20. februar 2005. Dette er det
seneste afleveringstidspunkt for regninger med seneste betalingsdag i marts 2005.
Som sidste år er der stadig medlemmer, der skal rykkes før aflæsninger fremkommer. Flere
medlemmer har dog betalt efter et skønnet forbrug, som opkræves, da vi ikke har fået
aflæsningerne rettidigt.
I 2004 har aflæsningerne været delt op i to, da alle målere blev udskiftet i sommer.
- Vandanalyser
Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne vil
kunne læses på hjemmesiden.

I februar 2005 blev vort kontrolprogram ændret, således at der nu også foretages undersøgelse af
bl.a. cyanid, idet derer konstateret cyanidforurening i vandværkets indvindingsopland. Herudover
analyseres for PAH-forbindelser og oliestoffer, på baggrund af olieforurenende arealer inden for
vandværkets indvindingsopland (Høvelte Ny Motorgård).
Afgivelse af stoffer fra plastrør til drikkevand har også været lidt fremme i pressen i 2004.
Forbrugerne vil dog trygt kunne anvende vandet, såfremt der anvendes godkendte plastrør.
- Vandværk
Også i 2004 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 2004 5,00 kr. pr. kbm. excl. moms.
- Utætheder
Der er ikke konstateret utætheder af betydning i 2004.
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
Samtlige vandmålere blev udskiftet i sommeren 2004. I den forbindelse blev det konstateret, at 17
forbrugere havde brudt plomben. Der skal på det kraftigste tages afstand fra dette. Plomben må
under ingen omstændigheder brydes uden efter aftale med vandværket, og der skal efterfølgende
monteres en ny af vor VVS-installatør. Omkostningerne hertil afholdes af forbrugeren. Herudover
opkræves et gebyr på 250 kr. Incl. moms, jf. takstblad for 2005.
Udskiftningen har medført et større kontrolarbejde, og der er stadig et enkelt hængeparti, hvor
forbrugeren mener, at der er sket en aflæsningsfejl.
Efter oplysning fra vor VVS-installatør er der nogle regler for udskiftning af vandmålere, der
varierer afhængig af, om vandværket har over eller under 100 forbrugere. Udskiftning samtidig af
samtlige målere er gældende for vandværker med under 100 forbrugere. Bestyrelsen har besluttet
at anvende disse regler, idet reglerne, såfremt vi anvendte dem, der er gældende for vandværker
med over 100 forbrugere, ville resultere i det samme, nemlig udskiftning af samtlige vandmålere,
såfremt man ved kalibrering af en gruppe vandmålere konstaterede en fejlvisning over visse krav.
Det skal oplyses, at vi ikke efterfølgende har foretaget kalibrering af de nedtagne vandmålere, som
ellers er et krav, formentlig for at sikre, at der ikke er afregnet for lidt over for ToldSkat. Efter vor
opfattelse er vor elektroniske måler på vandværket, der i øvrigt måler den udpumpede
vandmængde til forbrugerne, meget nøjagtig i sin måling.
Vand til skylning er efter oplysning fra VVS-installatør Tage Bagger typisk ca. 2% af den
udpumpede mængde. Dette forbrug er ikke målt, men skønnet ud fra erfaringer.
- Lov om registrering af ledningsejere
Loven trådte i kraft pr. 01.03.2005, og der skal nu indsamles alle relevante oplysninger, således
registeret kan påbegyndes anvendt pr.01.09.2005.
Vi har netop købt kort over de ejendomme, der ligger i Farum Kommune og forhandler p.t. om
prisen for kort over de ejendomme, der ligger i Allerød Kommune.

Alle ændringer skal løbende anmeldes til registeret, således brugerne, typisk entreprenører der
skal grave i området, kan få oplyst hvor i jorden vore ledninger er placeret, så vi undgår skader
med brudte rør.
Det er et ret dyrt projekt for vort vandværk, da vort geografiske område er forholdsvist stort i
forhold til antal forbrugere.
Formentlig vil en aftale med Allerød Kommune gå ud på , at vi betaler en engangsafgift for kortet
og derefter en årlig afgift for opdatering.
Vi har igennem årene oplyst vandforbrug til Allerød Kommune til brug for beregning af
spildevandsafgift. Indtil nu uden betaling. Dette vil formentlig blive ændret således, at vi fremover
vil opkræve ca. 20 kr. pr. år pr. forbruger.
- Vandværker i kommunen
Den møderække som blev påbegyndt i 2003 med de øvrige vandværker i kommunen fortsætter.
Det er hovedsageligt praktiske forhold der drøftes på møderne, men den nye lov om registrering af
ledningsejere og omkostningerne herved er blevet drøftet. Der forhandles p.t. om udgifterne til de
digitale kort.
- Allerød Kommune
Allerød Kommune har i 2004 fået udarbejdet dels en teknisk rapport, dels en økonomisk rapport af
vandværkerne i kommunen. Rapporterne er udarbejdet af Niras Rådgivende Ingeniører og
planlæggere A/S i Allerød.
Den tekniske rapport gennemgår vandværket bl.a. indvindingsanlæg, behandlings- og
udpumpningsanlæg, komponenter på vandværket, ledningsnettet, vandkvalitet, indvinding og
vandforbrug, kapacitetsforhold samt tilstandsvurdering.
Den økonomiske rapport beskriver grundlaget for værdiansættelse og finansiel vurdering af
vandværket. Værdien er baseret på værdien af delkomponenterne i vandværket bl.a.
indvindingsanlæg, vandværk, ledningsnet. Den aktuelle økonomiske situation vurderes ud fra
nøgletal, likviditet i forhold til aktuel værdi og nyværdi, aktuel værdi i forhold til nyværdi.
Vore nøgletal ligger en del lavere end nøgletallene for de fleste andre vandværker i kommunen.
Rapporterne er foreløbige og er p.t. under ændring efter vandværkernes bemærkninger til
udkastet.
De endelige rapporter vil foreligge i løbet af foråret.
- Beredskabsplan
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et udkast til beredskabsplan modtaget fra Allerød Kommune.
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.
Det blev foreslået i næste regnskab, at medtage vandværkets værdi i en note.
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
Jørgen Døssing, Claus Backalarz og Henning Blem blev genvalgt.
7. Valg af revisor og suppleant
Niels Kirkegaard fortsætter som revisor og Jørgen Halvorsen som suppleant. Børge AarslewJensen valgtes til 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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