
I/S  HØVELTE VANDVÆRK 

  

Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2006 

 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 Valg af dirigent  

1. Formanden aflægger beretning  
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  
3. Budget for det kommende år fremlægges  
4. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges  
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. John Lindgreen og Nicolai Carneiro er på valg. Begge 

modtager genvalg.  
6. Valg af revisor og suppleant.  
7. Behandling af indkomne forslag.  
8. 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, 

registrering af vandledningerne, samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen, rapport om 

vandværket, beredskabsplan og betaling via PBS. 

  

- Møder i det seneste regnskabsår 

Formanden indledte beretningen med en kort omtale af de afholdte møder i det seneste 

regnskabsår. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 29. marts 2005. I øvrigt 

har E-mail været benyttet til fremsendelse af forskellige sager bestyrelsen skulle tage stilling til. 

 - Vandforbrug  

Den oppumpede vandmængde var i 2005 20.076 kbm.  Det aflæste forbrug hos forbrugerne har 
været 19.340 kbm. 



Det aflæste vandforbrug var i 2004 18.869 kbm.  Dvs der har været en stigning i vandforbruget på 
ca. 3 %. 

Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om returnering senest den 
10.01.2006. Dette tidspunkt blev valgt for at kunne udarbejde vandregnskab i løbet af januar, 
således regningerne kunne overføres til BS inden den 20. februar 2006. Dette er det seneste 
afleveringstidspunkt for regninger med seneste betalingsdag i marts 2006. 

Som sidste år er der stadig medlemmer, der skal rykkes før aflæsninger fremkommer. Flere 

medlemmer har dog betalt efter et skønnet forbrug, som opkrævet, da vi ikke har fået 

aflæsningerne rettidig. 

- Vandanalyser 

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne vil 
kunne læses på hjemmesiden. 

- Vandværk  

Også i 2005 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  

Også i 2005 var statsafgiften kr. 5,00 pr. kbm. excl. moms. 

- Utætheder  

Der er ikke konstateret utætheder af betydning i 2005.  

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 2 %. 

- Lov om registrering af ledningsejere 

Loven trådte i kraft pr. 01.03.2005, og der er nu indsamlet alle relevante oplysninger, således 

registeret er påbegyndt anvendt pr. 01.09.2005. 

Vi har betalt for kort for de ejendomme i vort forsyningsområde, der er beliggende i Farum 

Kommune, da vor VVS-installatør ikke har kort over dette område. Da der ikke er noget krav om 

levering af kortmateriale til de entreprenører der forespørger i registeret, har vi afventet køb af 

kortmateriale for ejendomme beliggende i Allerød Kommune. 



I forbindelse med levering af aflæsningsoplysninger for 2005 har vi taget forbehold over for 

Allerød Kommune om, at vi ikke stilles ringere end de øvrige vandværker i kommunen, når vi skal 

købe kortene på et senere tidspunkt. 

Som nævnt ved generalforsamlingen i 2005 vil vi formentlig kunne opkræve ca. kr. 20,00 pr. år, 

pr. forbruger, for levering af aflæsningerne. 

Vi afventer udkast til aftale med Allerød Kommune. 

- 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. 

De seneste møder er også gået med drøftelse af beredskabsplan for vandværkerne. 

- Allerød Kommune 

Allerød Kommune fik i 2004  udarbejdet dels en teknisk rapport, dels en økonomiske 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. 

Rapporterne foreligger nu i endelig udgave. 

Værdien af værket er fastsat til kr. 5.075.000, idet der er taget hensyn til alderen på vandværket, 

indvindingsanlægget og ledningsnettet. Nyværdien er fastsat til kr. 8.050.000.  

- Beredskabsplan  

Vi har afventet kommunens oplæg, og vi har netop modtaget udkast til en beredskabsplan. 

- Medlemmerne – manglende betaling/måleraflæsning og rykkergebyr 

Rykkergebyret er uændret kr. 100,00 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. Medlemmerne 
anmodes fortsat om at tilslutte sig betalingsordningen via PBS. 

- 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 det underskrevne regnskab, der var udsendt med indkaldelsen. Regnskabet 

blev godkendt.   

4. Budget  

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

5. Takstblad  

Anlægsbidraget (tilslutningsafgift) er forhøjet til 25.000 kr. excl. moms. I øvrigt er priserne 

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.  

 7. Valg af revisor og suppleant 

Niels Kirkegaard fortsætter som revisor og Jørgen Halvorsen som suppleant. Bjørn Christensen 

valgtes til suppleant til bestyrelsen. 

8. Indkomne forslag  

Der var ikke inden generalforsamlingen modtaget forslag til behandling. 

http://www.hovelte-vandverk.dk/


  

9. Eventuelt  

Intet særligt under dette punkt. 

  

Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med John Lindgreen som formand. 

  

Dirigent      Formand 

Niels Kirkegaard     John Lindgreen  

  

 


