
I/S  HØVELTE VANDVÆRK 
 

Referat fra generalforsamlingen den 27. marts 2012 

 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

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. 

 

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, lov om registrering af ledningsejere, vandsektorloven, samarbejde med de 

øvrige vandværker i kommunen, beredsskabsplan, manglende betaling, betaling via PBS,  

og hjemmesiden. 

 

- Møder i 2011 

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

regnskabsår. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 29. marts 2011. 

I øvrigt har E-mail været benyttet til fremsendelse af forskellige sager bestyrelsen skulle 

tage stilling til. 

 

- Vandforbrug og Vandmålere  

Oppumpet vandmængde var i 2011 13.943 kbm. incl. køb af 239 kbm. hos Birkerød 

Vandværk.  Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været 13.997 kbm. Årsagen til 

forskellen, idet der ikke er taget hensyn til skylning ca. 5 – 10 % af den oppumpede 



mængde, skønnes at være på grund af, at aflæsningen finder sted over ca. 2 måneder. 

Herudover har vi konstateret, at hvor forbrugerne har forsømt at aflæse måleren og 

forbruget derfor skønsmæssigt er sat til opkrævningen, har været for højt, således de nu 

får det for meget betalte retur, på grund af ”negativ forbrug”. 

 

Det aflæste vandforbrug var i 2010 14.758 kbm.  Forbruget i 2011 er faldet med  

ca. 5,5 %. 

  

Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om returnering 

senest den 10.01.2012. 

 

Som sidste år er der stadig medlemmer, der skal rykkes. Der er fortsat en enkelt forbruger 

der ikke har svaret. Ved aflæsningen blev det også konstateret, at en forbruger fortsat 

ikke havde fået monteret vandmåler igen efter ombygning. Her blev der så afsat et 

skønnet forbrug. Vandværket har i rykkerskrivelse for aflæsning nævnt muligheden for at 

vandværket kan lukke for vandet indtil der foreligger en aflæsning af vandmåleren.  

 
Vore målere har nu siddet i 8 år og skal derfor udskiftes i 2012. Vi vil igen denne gang 

lade vor VVS-installatør Tage Bagger stå for udskiftningen. Tage Bagger vil tage kontakt 

til hver enkelt forbruger og aftale nærmere. 

 

- Vandanalyser 

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand. Ved en vandanalyse i april 

2011 hos en forbruger viste ilt 11,2 mg, hvor vandkvalitetskravet er >5. Ved en 

vandanalyse i oktober 2011 blev det konstateret at kimtallet v. 22º var 300, mod 

vandkvalitetskravet 50 og et øget indhold af nitrit, 0,04 mg/l mod kvalitetskravet 0,01 

mg/l, på vandværket. Ved efterfølgende analyse på såvel værket som hos en forbruger 

blev kimtal v. 22 º målt til 17 mod vandkvalitetskravet 200 (hos forbruger) og 25 mod 

vandkvalitetskrav på 50 (på værket) og Nitrit 0,02 mg/l mod vandkvalitetskravet 0,01. 

Efterfølgende er nitritindholdet på værket målt til 0,01 mg/l. Så der er ingen 

bemærkninger.   

 

Forholdene omkring rengøring af vor rentvandstank skønnes at have været årsagen til 

problemerne. 

 

Analyserne kan læses på vor hjemmeside.  

 

- Vandværk  

Også i 2011 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har været forskellige 

forhold på værket der nu er udbedret bl.a. ny dør til vort anlæg, ny renvandspumpe, 

flytning af ”sump” væk fra boring og andre forhold på boringerne for at hindre 

overfladevand i at trænge ned i boringerne. Tage Bagger har foretaget renovering af 

vandværket og arbejdet er nu fuldt gennemført. Omkostningerne hertil har andraget kr. 

100.000 og beløbet er aktiveret i regnskabet og vil blive afskrevet over 10 år.  

 

 



- Statsafgift  
Også i 2011 var statsafgiften kr. 6,25 pr. kbm. incl. moms.  

 
Fradrag for el-afgiften til procesproduktion, vil løbende blive reduceret på baggrund af 

skattereformen. I 2012 vil reduktionen være 4,0 øre/kWh. 

 

- Utætheder  

Der er netop konstateret en utæthed på en ledning der leverer vand fra en forbruger til en 

anden forbruger over ”fremmed mands grund”. I henhold til vort takstblad har vi anmodet 

forbrugerne om, at foretage det nødvendige for at få nedlagt den gamle ledning og 

etableret ny ledning til skel, hvortil værket foranlediger nyt stik / målerbrønd. I den 

forbindelse skal det nævnes at udgiften til jordledning fra skel til hus er den enkelte 

grundejers.  

 

Bestyrelsen er fortsat opmærksom på vandspild. Vi kan dog konstatere at forskellen 

imellem vandforbruget ved aflæsning på vandmåleren på vandværket fortsat er 

acceptabelt. 

 

- Lov om registrering af ledningsejere 

Allerød Kommune leverer digitalt kort over vort forsyningsområde, således henvendelser 

fra entreprenører, der skal grave i området, kan få aktuelle oplysninger om vore ledninger 

i jorden.  

 
Ved en fejl har Allerød Kommune ikke tidligere opkrævet udgift til digitale kort. For 

nogle år siden tog vi beløbet hertil af vort budget. Men nu er det på igen. Beløbets 

størrelse i dag kendes ikke.  

 

- Vandsektorloven 

Vandsektorloven omfatter regler for benchmarking og prisloft. Vandværker der leverer 

mindre end 200.000 kbm. vil frivilligt kunne deltage i benchmarkordningen, der oplyser 

nøgletal ved vandværksdrift. 

 

I/S Høvelte Vandværk har ikke tilmeldt sig ordningen. 

 

- Vandværker i kommunen – Vandråd - Allerød kommune 

Møderækkerne mellem vandværkerne i kommunen fortsætter. Vandværkerne har 

endvidere fortsat møderækken med kommunen og kommunens miljøudvalg.  

 

Vi modtager hver måned oversigt over hvilke byggearbejder, der behandles af Allerød 

Kommune, således vi kan være opmærksom på mulige uønskede forhold. 

 

Allerød Kommunen vedtog for nylig deres strategiplan 2011 som bl.a. indeholdt ønsker 

om etablering af station på Høvelte Trinbræt.  

 

2 medlemmer fra bestyrelsen har haft møde med Kommunen. Kommunen oplyser, at der 

ikke foreligger eksakte planer for området eller tidsplaner. Kommunen ønsker at være på 

forkant, såfremt der opstår en situation hvor kaserneelementet blive nedlagt eller ændret. 



 

Såfremt det på et tidspunkt vil blive aktuelt, vil der være tale om byggeri der er 

stationsnært, kontor m.m. 

 

- Beredskabsplan  

Beredskabsplanen er fortsat under færdiggørelse. Vi afventer udspil fra Allerød 

Kommune. 

 

- Medlemmerne – manglende betaling/måleraflæsning og rykkergebyr  
Rykkergebyret er uændret kr. 100,00 (ikke momsbelagt). 

 

- Betaling via PBS 

Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 75 % 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 det underskrevne regnskab, der var udsendt med indkaldelsen. 

Regnskabet blev godkendt.   

 

4. Budget  

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

I forhold til det udsendte budget for 2012 var der en rettelse. Afskrivninger på det 

tekniske anlæg  på 10 %, blev ændret til 43.205 kr. Som konsekvens heraf udgør  

budgettets underskud 25.860 kr. Underskuddet svarer nogenlunde til den engangsudgift 

til Allerød Kommune for de digitale kort 23.000 kr. 

 

5. Takstblad  

Takstbladet for 2012 er uændret i forhold til sidste år, dog er der en stigning i 

statsafgiften 

Anlægsbidraget (tilslutningsafgift) er 30.000 kr. incl. moms. Det faste bidrag er på 1.500 

kr. og den variable vandafgift er på 10 kr. incl. moms med tillæg af statsafgiften på 7,375 

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 Bjørn Christensen valgtes til revisorsuppleant  

 

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


8. Indkomne forslag  

Ingen 

 

9. Eventuelt  

Intet særligt under dette punkt. 

 

Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med John Lindgreen som 

formand. 

 

 

 

 

 

Dirigent      Formand 

 

 

 

 

Niels Kirkegaard     John Lindgreen  

 


