REFERAT
Ordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.
den 18.03. 2015

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 108.000 m3 drikkevand. Det er noget mere end vi burde.
Det skyldes at vi i vinteren2Ql2-13 havde en stor lækage på Lønbjergvej - den blev også omtalt på
sidste års generalforsamling, men den spøger også i regnskabet tor 2014.

Vi havde sidste år et enkelt ledningsbrud. Det var ved Sandvejen 2.
Efter dette brud- som var i august, har vores ledningsnet været meget tæt.
Når vi har ledningsbrud ser vi det som regel først ved at de udpumpede mængder om natten ligger på
et forhøjet niveau. Set i bakspejlet så har vi været for tålmodige med hensyn til at vente og se om
vandet ikke snart viser sig ved at komme op til overfladen.
Vi har derfor besluttet i bestyrelsen at vi i fremtiden vil sætte hurtigere ind over for lækager ved at sætte
et sporingsfirma på opgaven med at finde en lækage.
Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstynelser, og hvad der er vigtigt, så har
vandkvaliteten væretfin. Alle prøver har overholdt kravene til drikkevandskvaliteten.
Der er en bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Den indeholder bl.a.
krav om at den driftsansvarlige skal have været på kursus i 5 dage om almindelig vandforsyningsdrifr
og elementær vandværkshygiejne inden udgangen af 2O14.
-det har Jens Sørensen været.
Ledningsnettet:
I det forløbne år har vi fået repareret nogle af de mest vitale stophaner, så vi bedre kan lukke af for dele
af byen itilfælde af ledningsbrud.
I Tingvej på strækningen fra Købmanden til Rosenvang ligger er der en gammel eternitledning i lille
dimension. Da det er en af hovedforsyningsledningerne er det nødvendigt at den bliver opgraderet,
specielt nu der er kommet flere boliger til i Stålmoseområdet.
Det er en kompliceret opgave fordi der er mange andre, der også har kabler og rør i Tingvej. Vi har
arbejdet på at finde den bedste løsning som sikrer at vi så vidt muligt ikke beskadiger andre kabler og
rør mens vi lægger vores nye ledning.

Vi er blevet belært af erfaringer fra bruddet ved Sandvejen 2, hvor vandledningen ikke lå i det
nuværende fortov, men ude midt i vejen - det der engang var vejrabatten.
Måske noget tilsvarende vilvære tilfældet på Tingvej. Det vil viforsøge at få klarhed over inden vi går
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gang.
I budgettet er der afsat 1 mio. til projektet. Det skal bemaerkes at det er en udgift, som vi har forudset
ville komme og derfor er der opsparet et beløb tilformålet.

Vandmålere:
Med hensyn til udskiftning af vandmålere, så er vi nu stort set færdige i denne omgang.
Der sker stadig en udvikling af vandmålere til fjernaflæsning, og den vil vi følge. Måske er det
fiernaflæselige målere viskal montere næste gang, om ca. 5 år.
I dag er det vanskeligt at se økonomien i at skifte tilflernaflæsning, hvis vi kun taler om den årlige
aflæsning. Hvis vandmålerne derimod kan give forbrugerne information om aktuelt forbrug og dermed
give en alarm ved lækage, så er det noget der giver en merværdi - og man skal naturligvis kunne se
disse informationer på sin smartphone!
Arsaflæsning:
En gang om året skal vandmålerne aflæses. Resultatet af disse aflæsninger anvendes både af
vandværket og Roskilde Forsyning (Spildevand). Til vores overraskelse er der mange, der i stedet for
at indrapportere på vores hjemmeside, går til Johns postkasse med aflæsningssedlen. Vivil næste
gang opfordre til at man indrapporterer elektronisk. Det letter kassererens arbejde.
Sidste år fik vi 30 kr. pr. aflæsning. Det beløb har Roskilde Forsyning nu sænket til 19 kr.
Beløbet skal holdes op mod at det ville have kostet os 10 kr. pr. aflæsning, hvis vifortsat skulle have
haft aflæsningerne fra Forsyningen.
Oprindeligt havde viforestillet 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 det seneste år været
helt 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 er anket til Landsretten og vifår se hvad der kommer ud af den.
Beredskabsplan:
Roskilde Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen.
Vi har ligesom de andre vandværker lavet en beskrivelse der omhandler vores specielle forhold. Denne
beskrivelse er sendt til Kommunen og siden har vi ikke hørt noget - havde måske forventet en
tilbagemelding!
Og til sidst et kig ind i 2015:

Nye interessenter:
I Stålmoseudstykningen er man nu i gang med 3. etape, Skovmosevej. Vi har dermed udsigt til 19 nye
interessenter. Dertil kommer 8 boliger på Stærkendevej 2-6
Grusgravning:
Sidste år nævnte jeg, at Regionens Råstofplan indeholder at vores kildepladszone på den anden side
af Vindingevej er udlagt til grusgravningsområde. Det var direkte imod vandværkets interesse, og vi
sendte en indsigelse til Regionen.

Det seneste er at Regionen har indkaldt tilet borgermøde den 23. marts kl. 18.00 på Mndinge Skole.
Det er idefasen med hensyn til de forhold der ønskes indeholdt i den kommende WM-redegørelse for
de nye graveområder iØde Hastrup området.
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.
Der er ingen tvivl om at det er forbundet med en vis risiko når der graves tæt på kildepladser. For at
afbøde på denne risiko vil Regionen uden tvivl stille nogle krav til dem der graver grus, men hvad er
konsekvensen når grusgravenes egenkontrol og Regionens tilsyn svigter? - det er jo det der er
vi rkelighedens verden.

Husk, at det er på mandag at Regionen har inviteret til borgermøde.

Så var der uddybende spørgsmål fra forsamlingen:
Angående grusgravning: Hvor langt er der fra boring til nyt graveområde? Svar: vores måling
viser at der kun er ca. 300 meter.
Angående grusgravning: har man ikke som vandværk vetoret i sådanne beslutninger? Svar: Det
har man umiddelbart ikke, men vandværkes indsigelse er med i den kommende WM
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redegørelse.
Der kom endnu en opfordring til at møde op til borgermødet.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:
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Hvilken type obligationer og med hvilken risiko ligger vores opsparing i?
Svar: De ligger ide mest sikre papirer med lav risiko, og de kan indfries med kort varsel.
Hvad sker der når alle anlægsaktiver er afskrevet? Svar: Der kommer til at stå "0" i regnskabet.
Herefter var der debat om hvordan anlægsafgiften kan beregnes. Det blev foreslået at man
kan lægge en note ind i regnskabet på anlægsafgiften.
Hvem får udbetalt feriepenge? Svar: Det gør dem som vandværket har på timelønnet aftale.
Hvordan er det omtalte ledningstab opgjort? Svar: Det opgøres per regnskabsår. Som
forskellen mellem antal udpumpet m3 vand minus 10o/o oe solgte m3 vand.

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.
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Kasseren gjorde opmærksom på at punktet " Planlagte større udgiftef'er noteret ti1400.000 kr.
Men bestyrelsen har erfaret at projektet er væsentlig dyrere og at beløbet derfor skal ændres til
1.000.000 kr.

Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg var, lben Langballe og John Alexandersen som modtog genvalg og blev genvalgt uden
modkandidater.
Som suppleant blev Palle Acthon valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor:
På valg varArne Hold der ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Rasmus Hjerrild der blev valgt uden modkandidater.
Til ny revisorsuppleant blev valgt Jørgen H. B. Petersen.

8. Eventuelt:
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Der var en snak om gamle huse, rørføring og vandværkets og ejerens ansvar.
Hvilken procedure er der ved nye udstykninger, forlanger vandværket tegninger af bygherre?
Svar: Ja, vandværket godkender tegninger inden udstykningen går i gang, vi følger projektet
og får tegningerne elektronisk, så de kommer ind i vanværkets eget tegningssystem.
Endvidere bliver der udført en standardiseret trykprøvning af hele området, før vandværket

overtager ledningsnettet.
Kan den nye rørledning i Tingvejflyttes iforhold til den gamle asbestledning? Svar: Vi
undersøger i øjeblikket alle muligheder for at finde den bedste løsning.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.
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