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Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den
25.03.2014
Præsentation af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
John Lindgreen
formand
Nicolai Carneiro
sekretær
Jørgen Døssing
bestyrelsesmedlem
Henning Blem
do.
Claus Backalarz
do.
_____________________________________________________________________
Afholdte møder i seneste regnskabsår:
Den 26.03.2013
Den 22.10.2013
Den 05.03.2014

Konstituering
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

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

Vandforbrug / vandmålere
Oppumpet vandmængde var i 2013 13.794 kbm. Der er ikke købt vand hos Birkerød
Vandværk i 2013. Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været 13.821 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.
Det aflæste vandforbrug var i 2012 13.997 kbm. Et fald på ca. 1,5 % i 2013 i
forhold til 2012.
Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om
returnering senest den 10.01.2014.
Som sidste år er der stadig mange medlemmer, der skal rykkes.
Der er 2013 udskiftet måler hos de forbruger der fra gammel tid har haft to målere.
VVS-installatør Tage Bagger har stået for udskiftningen. Tage Bagger hat taget
kontakt til hver enkelt forbruger og aftalt nærmere.
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Fremover vil vandmåleren skulle udskiftes hvert 6. år i henhold til den ændrede
lovgivning.
Indkaldelse via e-mail
Ved en ekstraordinær generalforsamling i maj 2013 blev det endeligt vedtaget, at
vandværket kunne indkalde og orientere via e-mail.
Ønsket om oplysning af forbrugernes e-mail adresse blev fremsendt via opkrævning
af vandafgift flere gange og ved separat brev i efteråret 2013.
Frem til ultimo februar 2014 er tilmeldt 78 forbrugere med e-mail. De resterende 43
forbrugere vil også fremover modtage henvendelser pr. brev.
Det er dog fortsat muligt at oplyse e-mail adresse og modtage henvendelser fra
vandværket elektronisk.
Nye medlemmer
I 2013 er der blevet tilsluttet yderligere 8 ejendomme beliggende på Kattehalevej til
vort vandværk, således vi i dag er 121 forbrugere. Ejendommene var tidligere ejet af
Militæret.
Herudover er der blevet opkrævet 1 yderligere bidrag i henhold til vort takstblad i
forbindelse med udvidelsen af KFUMs soldaterhjem.
I forbindelse med de nye tilslutninger på Kattehalevej blev der indhentet tilbud fra 3
virksomheder. Tage Bagger VVS var den billigste og fik opgaven.
Digital postkasse
Vandværket har også oprettet en digital postkasse.
Vandanalyser
Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand efter det aftalte
analyseprogram.
Ved flere prøver på værket i 2013 blev Nitrit (NO2) målt over kvalitetskravet er 0,01
mg. Vi har tidligere haft den samme overskridelse. Kvalitetskravet hos forbrugerne er
0,1 mg/l og dette tal er ikke overskredet ved de målinger, der er foretaget. Normalt
vil tallet kunne ændres ved øget iltning i processen (vandet løber langsommere
igennem filterene). Vi har udskiftet en luftfordeler på filtrene. Herudover er foretaget
foranstaltninger, hvorefter vandet løber langsommere igennem filtrene.
Vi er fortsat opmærksomme på forholdet.
Analyserne kan læses på vor hjemmeside.
Bestyrelsen har i 2013 indhentet 3 tilbud på de obligatoriske vandanalyser vi skal
foretage i overensstemmelse med vort kontrolprogram. DONSlab som vi har arbejdet
sammen men i adskillige år var en smule dyrere end de større virksomheder, vi
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havde forespurgt. Ud fra de samspils relationer der har være imellem vandværket og
DONSlab samt med Tage Bagger VVS besluttede bestyrelsen at fortsætte
samarbejdet med DONSlab.
Vandværk
Også i 2013 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har været
forskelige mindre forhold som er blevet eller vil blive udbedret.
Statsafgift
I 2013 var statsafgiften kr. 7,6625 pr. kbm. incl. moms og incl. drikkevandsbidrag kr.
0,8375 pr. kbm.
I 2014 vil afgifterne være uændret som følger:
Statsafgift kr. 6,825 pr. kbm. incl. moms.
Drikkevandbidrag kr. 0,8375 pr. kbm. incl. moms.
I 2014 vil elafgiften m.m. andrage kr. 83,30 pr. kwh og godtgørelsen kr. 82,90 pr.
kwh.
Utætheder
Der har i det seneste år alene været et ledningsbrud på Kattehalevej. Ledningen var
fra tidligere placeret på privat grund. På denne baggrund har bestyrelsen accepteret
at afholde udgiften til udskiftning af ledningen frem til tee-stykket, der herefter
fordeler til 2 ejendomme. Udgift til målerbrønd afholdes af grundejerne.
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
Alle der ønsker at foretage gravearbejde i vort ledningsområde, vil via ledningsnettet
blive sat i kontakt med Tage Bagger A/S, der administrerer kortet for vandværket.
Her vil de få de nødvendige oplysninger omkring vore ledninger, således graveskader
undgås.
Furesø Kommune har anmodet om en kortoversigt over vore ledninger beliggende i
Furesø Kommune. Dette er under udarbejdelse.
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 fortsat ikke tilmeldt sig ordningen.
Ledelsessystemer
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Det er vedtaget i Folketinget, at alle almene vandforsyninger skal have en klar plan
for spørgsmål som – Hvor ofte skal vandtankene ses efter for revner og sprækker ? –
Hvad skal vandværket have styr på, når de graver i jorden for at reparere en ledning
? – Hvilke rengøringsmidler må der anvendes på vandværket.
Endvidere skal de personer der kommer på værket have deltaget i et hygiejnekursus.
Vi har aftalt med Tage Bagger VVS, der i øvrigt er certificeret omkring hygiejne, at
de varetager vore opgaver i den forbindelse.
Fremadrettet vil flere opgaver blive pålagt vandværket bl.a. pejlinger af vore
boringer og registrering heraf i databasen Jupiter. Vort analysefirma DONSlab i Kirke
Værløse fortager den nødvendige registrering i den forbindelse.
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 Kommunens strategiplan 2011 som bl.a. indeholdt ønsker om etablering af
station på Høvelte Trinbræt. Ved den seneste aftale omkring forsvaret vil Høvelte
Kaserne blive bevaret.
Der er fortsat intet nyt omkring udvikling af området omkring Høvelte trinbræt og
etablering af ny S-tog Station. Bestyrelsen følger forholdet omkring dette punkt tæt, i
hvilken forbindelse det skal nævnes, at vi har gjort indsigelser overfor Allerød
Kommune omkring kommuneplan 2013.
Beredskabsplan
Vor beredskabsplan er fremsendt til Allerød Kommune.
Forsikringer
Vor forsikring er blevet udvidet til også at omfatte ulykkesforsikring når vore
bestyrelsesmedlemmer kommer på vandværket.
For at få det fulde udbytte af vore forsikringer, i tilfælde af uheld, skal vandværket
hvert 2. år foretage en termofotografering af el-måleren. Dette skal ske igen i 2014.
Vandværket
Igen i år har bestyrelsen konstateret brug af vor grund i forbindelse med
istandsættelse af broarbejde over jernbanen ved vandværket. Der var sket
forskellige fældninger af træer på grunden samt vort hegn var ødelagt. Herudover
havde man monteret kabel til styring af signal ved broen (Banedanmarks måler)
Efter henvendelse til Banedanmark er der blevet ryddet op på grunden og hegnet
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delvist istandsat. Hegnet var ikke fuldt intakt, så det resterende må vil selv
foranledige udbedret.
Medlemmerne – manglende betaling/måleraflæsning og rykkergebyr
Rykkergebyret, manglende betaling, manglende aflæsning af vandmålere
er uændret kr. 100,00 (ikke momsbelagt).
Gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere m.fl.
Ifølge det takstblad vi har fremlagt for 2014 er der foreslået et gebyr på kr. 250 for
oplysninger om forbrug m.m.
Gebyret er foreslået, idet det efterhånden er mange forespørgsler om forbrug,
årsopgørelse m.m., hvor man åbenbart ikke kan få oplysningerne hos forbrugeren.
Forbrugerne kan dog fortsat rette henvendelse til vandværket omkring deres regning
uden beregning.
Betaling via PBS
Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 75 % er tilmeldt.
Anja Klüts under konkurs
Vi har modtaget cirkulæreskrivelse X fra advokatfirmaet Plesner. De samlede
gældsforpligtelser i boet er opgjort til ca. 71,0. mio. Der er noteret aktiver for ca. kr.
1,8 mio.
Hjemmeside
Vandværkets hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, bliver løbende opdateret bl.
a. om vandanalyser m.m., ligesom medlemmerne kan skrive til vandværket.
Bestyrelsesmedlemmer
Som det formentlig er medlemmerne bekendt har der det sidste årstid været en del
diskussion i bestyrelsen omkring vandværkets drift og økonomi. Dette mundede ud i
at Claus Backalarz sammen med 2 andre medlemmer fremsendte forslag til
vedtægtsændringer omkring valg af formand, formand og kasserer ikke måtte være
samme person, udlicitering af administration af vandværket samt aflønning af
kasserer og formand. Forslaget skal behandles under et senere punkt.
De fire øvrige medlemmer af bestyrelsen var alle af den opfattelse at Claus Backalarz
havde handlet illoyalt over for bestyrelsen. Herefter ønskede Nicolai Carneiro og John
Lindgreen ikke at genopstille, ligesom Jørgen Døssing og Henning Blem ønskede at
udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jørgen Døssing havde tidligere
meddelt, at han af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Ved udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var der
vedlagt/vedhæftet et notat udarbejdet af formanden, John Lindgreen, idet der var
mange beskyldninger rettet mod hans person.
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