Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 27.03.2001

Bestyrelsen består af:
John Lindgreen, formand
Nicolai Carneiro, sekretær
Jørgen Døssing, bestyrelsesmedlem
Uffe Jørgensen, do.
Claus Backalarz, do.
Jannie Jesse, suppleant

Afholdte møder i seneste regnskabsår:
Den 28.03.2000

konstituering

Den 05.02.2001

bestyrelsesmøde

Den 27.03.2001

generalforsamling

Vandforbrug / vandmålere

Oppumpet vandmængde var i 2000 ca. 19.900 kbm. Normalt accepteres en vand-skyllemængde på
ca. 10% af oppumpet mængde. D.v.s. at det reelle forbrug svarende til aflæsningerne hos
forbrugerne burde være ca. 17.900 kbm.
Det aflæste vandforbrug var i 2000 ca. 16.600 kbm. Altså en mango på ca. 1.300 kbm. Dette er
udtryk for tidsforskellen i aflæsningerne og spild.
Bestyrelsen har også i år valgt at undlade at fordele spildet på forbrugerne, men fra næste år må
spildet fordeles. Told og skat kan ved revision forlange fordeling for tidligere år, men bestyrelsen
mener at kunne argumentere for forskellen, grundet aflæsningstidspunkterne.
Aflæsningen fandt sted i perioden 15.12. – 31.12.2000 og aflæsningerne fra medlemmerne er
kommet successivt frem til slutningen af januar 2001.
Som sidste år der stadig medlemmer der skal rykkes, nogle pr. telefon, før aflæsninger
fremkommer. Enkelte medlemmer har ikke fremsendt aflæsning.
Også i år er der foretaget pejlinger af vore boringer fra Frederiksborg Amt.

Vi har i øjeblikket forhandlinger med Forsvarets Bygningstjeneste omkring samarbejde / beredskab
ved problemer med vandkvalitet, mængde m.m. Forhandlinger forventes afsluttet i foråret.
Vandanalyser

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger.
Herudover har vi på foranledning Miljøstyrelsen via Allerød Kommune undersøgt
indvindingsboringerne for MTBE – (benzintilsætningsstof). Resultatet foreligger endnu ikke.
Vi har også forespurgt Forsvarets Bygningstjeneste om anvendelse af pladsen ved Sønderskovvej
og risikoen for forurening Vi har fået oplyst at der er foretaget undersøgelser af arealet. Ud fra disse
vurderes forureningen ikke at udgøre en risiko hverken for den nuværende arealanvendelse eller for
grundvandsmagasinet.
Forureningen på Høvelte Ny Motorgård holdes løbende under observation. Der bliver med jævne
mellemrum foretaget undersøgelser / vandprøver, med henblik på at afsløre forurening.
Vandværk

Også i 2000 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.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af den gamle bygning. Tilbuddene ligger på mellem
kr. 40.000 og kr. 50.000 excl. moms. Renoveringen vil blive sat i gang her i foråret.
Statsafgift

Også i 2000 var statsafgiften kr. 5,00 pr. kbm. excl. moms.
Utætheder - jordledninger

Der er i 2000 og igen for nylig konstateret utætte jordledninger, vandledningen fra vor stikledning
– stophane – og ind til måleren, på Sønderskovvej.
Bestyrelsens holdning er, at der skal ske udskiftning af den gamle jernledning, fra stophane og til
måleren. Omkostninger til dette er grundejerens. Såfremt dette ikke imødekommes, vil der blive
stillet krav om etablering af målerbrønd ved stikledningen – stophanen, på grundejerens regning.
Det målte forbrug vil derved kunne registreres hos forbrugeren. Dette medfører dog et ikke
acceptabelt vandspild.

Medlemmerne – manglende og rykkergebyr

Et enkelt medlem har kritiseret vandværkets håndtering af manglende betaling af vandregninger
voldsomt og nægtet at betale de på generalforsamlingen vedtagne rykkergebyrer. Medlemmet har
nævnt at opkrævningen var ulovlig. Det skal blot nævnes at gebyrer opkrævet i overensstemmelse

med en generalforsamlingsbeslutning ikke kan være ulovlig. Bestyrelsen har fastholdt vor ret til at
pålægge gebyr og ønsker ikke at give enkelt-medlemmer særbehandling.
Der er nu fremsat lovforslag om maksimale rykkergebyrer og vandværket har derfor tilrettet
takstbladet i overensstemmelse hermed. Rykkergebyret vil maksimalt kunne udgøre kr. 100 incl.
moms. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget.
Betaling via PBS

Fra og med af 2. rate 2001 vil betaling kunne ske via PBS

Hjemmeside

Vandværket har etableret sin egen hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, hvor oplysninger om
vandværket kan indhentes, ligesom medlemmerne kan skrive til vandværket. Aflæsning vil fra i år
kunne ske via internettet, men selvfølgelig kommer der en aflæsningsseddel frem til alle via posten..
Bestyrelsesmedlemmer

Tak til bestyrelsen.

