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1. Valg af dirigent
Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.
Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden
modkandidat.
Jørgen Herholdt (JH) takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt
varslet.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen

Driften generelt

I det forløbne år har vi udpumpet 96.000 m3 drikkevand. Det er noget mindre end de foregående år
samtidig med, at der er kommet flere boliger til, så det må være et udtryk for et meget lille ledningstab.
De ledningsbrud vi har haft er fundet rimeligt hurtigt, så de ikke har givet anledning til store tab.
For at give et billede af, hvordan ledningsbrud kan forløbe, viljeg her omtale 2 brud, som vi havde i

november.

Den 16. november kunne vi se på vores anlæg, at der skete et hop i den udpumpede vandmængde i

nattetimerne. Belært af tidligere forløb havde vi i bestyrelsen besluttet, at der skal igangsættes en
lækagesøgning efter max ca. 3 uger - tidligere havde vi været lidt for tålmodige.
Ti dage senere (den 26. november)var der springvand i fortovet ved Stenlandsvej 24. Takket være vores
gode grave- og WS-folk var bruddet repareret i løbet af 3 timer, regnet fra det tidspunkt vi fik meddelelse
om bruddet.
Vi blev imidlertid overraskede da det var ikke det brud, der var årsag til den øgede udpumpning om
natten, så den 8. december gik vi i gang med at søge bruddet.
I første omgang skulle vi forsøge at afgrænse området, hvor vi skulle have sporingsfolk på.
Det foregik ved at Henrik Høgstrup cyklede rundt og lukkede for stophaner, så der var områder der ikke
havde forsyning og jeg fulgte på vores overvågningssystem, om det havde indflydelse på udpumpningen.
Det er et arbejde der foregår efter kl. I om natten, når alle er gået til ro.
Første nat gav ikke resultat så vi aftalte at fortsætte 2 dage senere med resten af byen, men allerede
næste dag blev jeg ringet op fra Sandvejen 16, at der kom vand op i haven - så var der gevinst - for
vandværket, og for Henrik og mig.
Det tætte ledningsnet har været med til at give lavere strømforbrug og mindre grønne afgifter, hvilket har
givet et flot regnskabsresultat.
Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstyrrelser, og vandkvaliteten har været og
er meget fin. Alle prøver har overholdt kravene til drikkevandskvaliteten.



Arsaflæsning

Vi får 19 kr. pr. aflæsning af vandmåler fra Fors (Roskilde Forsyning).
Jeg nævnte sidste år at vi oprindeligt havde forestillet os, at vi og Roskilde Forsyning skulle deles om
omkostningerne til måler og aflæsning af disse. Dette var stærkt påvirket af FVD's holdning, men de har
siden været nærmest usynlige i den sag.
På Bornholm har der kørt en retssag om en lignende sag. Her tabte vandværket og det blev slået fast at
vandværket har pligt til en gang om året at levere data. Kun hvis de foretager beregninger og lignende for
forsyningsselskabet kan de opkræve et beløb.
Denne afgørelse blev anket til Landsretten, som har stadfæstet dommen.

Ny vandledning i Tingvej

En af årets store projekter har været den nye vandledning i Tingvej på strækningen fra Tingvej 25
(overfor Købmanden) til Rosenvang.
Den eksisterende vandledning var en gammel eternitledning i lille dimension. Ud over at eternitledninger
er sårbare for brud, så gav den også anledning til svingende vandtryk i området. Da det er en af

I hovedforsyningsledningerne var det nødvendigt, at deñ blev opgraderet til en ny og større dimension.
Den første opgave i projektet var at finde et firma, som gav os en forventning om at de kunne udføre et
godt arbejde med færrest mulige gener for forbrugerne - alt til rimelig pris. Det sidste var i høj grad en
tillidssag, fordi vi ikke kunne beskrive opgaven præcis. Der var ingen tvivl om, at der ville komme
overraskelser undervejs - og det levede projektet op til!
Vifik2 tilbud og valgte firmaet Jensens Enterprise, som havde allieret sig med firmaet Kamco. Deres
tilbudspris var 998.000 kr. under forudsætning af at vandledningerne var som vi anviste ud fra de
tegninger vi havde.
Der var forskellige muligheder rent teknisk. Enten kunne vi grave en rende til den nye ledning eller vi
kunne trække den nye og større ledning gennem den gamle eternitledning og dermed sprænge den
gamle eternitledning. Det blev den sidstnævnte metode der blev valgt. Det ville bl.a. give færrest gener
for trafikken.
Nu skulle der etableres en midlertidig forsyning til forbrugerne på strækningen. For at det kunne lade sig
gøre skulle alle tilslutninger på den gamle ledning findes, så i den forbindelse blev der gravet mange
huller ifortov og vej. Den midlertidige forsyning blev herefter koblet på de eksisterende tilslutninger.
Herefter kunne der arbejdes på den gamle eternitledning uden at forstyrre vandforsyningen til beboerne.
Den nye ledning blev nu trukket igennem, hvorefter de midlertidige forsyninger kunne flyttes over på den
nye ledning.
Denne beskrivelse er den korte version. Det vilføre for vidt at fortælle om alle de overraskelser vi fik
under vejs. I nogle tilfælde valgte vi at udskifte tvivlsomme stikledninger til nyt.
De 2 firmaer udførte et godt arbejde i dialog med os og Kommunen. Der var kun få afbrydelser i

vandforsyningen i området. Vi fik ekstraregninger på ca. 100.000 kr. I budgettet var der afsat 1 mio. til
projektet.
Som sidegevinst fik vi nu et godt overblik over ledningsnettet i Tingvej med tilstødende veje. Det er helt
godt at vide hvor anboringer og stophaner er placeret.

Regnskabsprincip

Jeg skal ikke gå i detaljer med regnskabet i beretningen, men blot nævne, at vi nu skal lære at sige "over-
/underdækning" i stedet for "årets resultat" og "egenkapital".
Politisk stilles der generelt krav om effektivisering på vandforsyningsområder. Her skelner man mellem
store og små vandforsyninger, hvor vi høre til de små.
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For os betyder det kort fortalt, at vi skal følge årsregnskabsloven og "hvile i sig selv princippet" - det er
der ikke så meget nyt i. Det nye vil være at kommunerne nu vil gå nærmere ind ivores regnskab i

forbindelse med godkendelse af vores takstblad. I den forbindelse vil det være en fordel for dem og os,
hvis de kan sammenligne de enkelte vandværker.
Vi har derfor valgt at følge den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet sammen med Danske
Vandværker (Tidligere FVD), Energistyrelsen, Danske revisorer og KL. - Ærgerligt, at de ikke har taget
forbrugerne med på råd, da de lavede skabelonen.
Det er ikke let tilgængeligt til trods for, at det primært er medlemmerne, vi skal vise et forståligt billede af
vandværkets økonomi, men jeg er sikker på, at vores kasserer nok skal guide os igennem regnskabet,
når vi når dertil.

Nye medlemmer i 2016

12016 har vi fået I nye boliger på Stærkendevej 2-6 og 3 på Kærvej 27A, B og C. Vi forventer ikke
yderligere i 2016. Næste større område vil være Vindinge vest, hvor der nu arbejdes på lokalplan med
130 boliger.

Grusgravning

Regionens Råstofplan indeholder at vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej er udlagt til
grusgravningsområde. Det er direkte imod vandværkets interesse, og vi har sendte en indsigelse til
Regionen.
Siden er der udarbejdet en WM-redegørelse for nye graveområder i Øde Hastrup området, herunder
vores beskyttelseszone.
Det område, der har særlig interesse for vandværket er den nævnte beskyttelseszone, der ligger i en
afstand på 500 m fra vandværkets boringer. Ofte ser vi en sådan zone på 300 m, men der må have
været en grund til at den i sin tid blev fastsat til 500 m. Os bekendt er der ikke noget der begrunder en
reduktion fra 500m til300m.
Det ser nu ud til at Regionen og Kommunen har ladet sig overbevise om at en beskyttelseszone kan man
se stort på. Der vil tilmed blive givet tilladelse til at grave under grundvandsspejlet. Det betyder at
forurening fra en tidligere losseplads, som grænser op til graveområdet nu frit kan bevæge sig tæt mod
Vindingevejen og dermed 200 m nærmere vores boringer.
Det har langt fra været et tillidsvækkende forløb, og vi har naturligvis gjort indsigelse. I første omgang i

forhold til Kommunens tilladelse til at grave under grundvandsspejlet.

Vandindvi ndin gstilladelse

Vores vandindvindingstilladelse udløb for 5 år siden, men det er vi ikke ene om. Kommunen er i gang
med at behandle ikke blot vores ansøgning om ny tilladelse, de skal behandle i alt 156 ansøgninger.
Grunden til at, der har ophobet sig så mange er at man har afuentet en ny statslig vandområdeplan, som
vil ligge til grund for bl.a. de vandindvindingstilladelser der skal gives. Vi forventer en fornyelse af vores
tilladelse omkring august i år.
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Så var der spørgsmål fra forsamlingen



. Spørgsmål om Vindinge Vandværks kapital. - Dette spørgsmål blev gemt til efter rengskabet.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det rev¡derede regnskab:

Kassereren gennemgik grundigt det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:

Hvor ser man i regnskabet de nye investeringer i ledningsføringen på Tingvej?
Svar: De ligger under aktiver og i Note 8. Materielle anlægsudgifter.
Forslag om at flytte tilslutningsafgiften på 184.000, fra Note 1. Netto omsætning, til Note 5.
Andre drift indtægter.
Kan det være et problem med vandværkes store kapital? Svar: Vi forventer at der i fremtiden
kommer nogle nærmere retningslinjer for vandværkers kapital. Som det er nu skal vandværkes
kapital forsvares i en risikovurdering.
Hvordan beregnes tilslutningsafgiften? Svar: Vi får tilslutningsafgiften godkendt af kommunen
ud fra en vurdering af vandværkes og ledningsnettes værdi.
Hvor kommer værditabet i regnskabet fra? Svar: Det kommer fra kurstab på nogle af de
obligationer vandværkes kapital ligger i.

Hvis vi følger vores risikovurdering, så kan vi mangle kapital om 5 år. Svar: Risikovurderingen
er ikke en investeringsplan, men netop en vurdering om mulige fremtidige investeringer.
Der står at revisorer er folkevalgte, det bør rettes til medlemsvalgte.

Regnskabet blev herefter godkendt

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke lndkommet forslag.

5. Budget for det kommende år:
Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.

Der var følgende spørgsmål til budgettet:

o Elektroniske vandmålere er det besluttet? Svar: Nej, men det er noget vi overvejer og følger
udviklingen på, frem til vi starter udskiftning af de gamle vandmålere.

. Kommentar: Der er muligvis en lov om vandmålere fra är 2020. Det undersØges.

. Har bestyrelsen overvejet at udskifte alle tilslutninger i Hjortlund på en gang? Svar: Ja,
området holdes under opsyn, og hvis antal lækager stiger kraftigt, vil vi tage en beslutning.

. Hvad betyder BNBO? Svar: Det betyder Boringsnært beskyttelsesområde.

Budgettet blev herefter godkendt
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a
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a
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6. Valg af medlemmer og suppleant t¡l bestyrelsen



På valg var Henrik Høgstrup, Henrik Engquist og Jens Sørensen som modtog genvalg og blev
genvalgt uden modkandidater.
Som suppleant blev Palle Acthon valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor:
På valg var Jesper Christensen der modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidat.
Til revisorsuppleant blev valgt Jørgen H. B. Petersen, der også blev valgt uden modkandidater

8. Eventuelt:

Der var ros fra JS til Henrik Høstrup, der har ydet en stor indsats med at få fundet og
dokumenteret alle vores stophaner. Eksempelvis blev der fundet en ukendt stophane ved
købmanden da vi renoverede Tingvej.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

Dirigent
Henrik Engquist

Sekretær

a
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