Generalforsamling 2017
Bestyrelsens beretning for året 2016/2017 (v. Peter Jeppesen)
Bestyrelsen
Som ”ny” formand for bestyrelsen er jeg taknemmelig for den støtte og saglighed, som jeg har mødt hos de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år afholdt 5 bestyrelsesmøder – møderne tager udgangspunkt i den
fastsatte dagsorden herunder evt. hændelser i den forgangne periode siden seneste møde – dvs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Nyt fra formanden
Nyt fra kassereren
Aktiviteter
Henvendelser/sager
Evt.

Desuden har bestyrelsen deltaget i møder i Vandrådet, som er et mødeforum for vandværker i Halsnæs
Kommune, hvor vi også er blevet valgt ind i Vandrådets bestyrelse.
Overordnet
Vandet
Vand udpumpet: følger – tal revideres onsdag
Vand udfaktureret: følger – tal revideres onsdag
Spild: følger – tal revideres onsdag
Vores vand er fortsat af meget høj kvalitet og de løbende kontroller viser da også, at vi er godt under de
tilladte værdier.
Vandværket
Vores vandværk bliver løbende kontrolleret, og vi har i årets løb implementeret en zoneinddeling af værket.
Forsyningssikkerhed
Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre forsyningssikkerhed af vand af høj kvalitet til andelshaverne. Dvs –
sikre at vore andelshavere kan få leveret vand af høj kvalitet enten fra egne boringer/vandværk, eller i
nødstilfælde få leveret vand fra andre vandværker i Halsnæs Kommune.

Vi har allerede en nødforsyningsledning, der sikrer området nord for vandværket, og i årets løb har vi i
samarbejde med St. Havelse Vandværk étableret en nødforsyningsledning, der dækker området syd for
vandværket.
Men forsyningssikkerhed er mere end établering af nødforsyningsledninger. Udover nødforsyningsledning
har vi i 2016/2017 investeret i sektionsmålere og zoneinddeling af vandværket.
Og med udgangspunkt i den eksterne rapport, som vi fik udarbejdet i 2015, har vi udarbejdet en 10 års
investeringsplan for vort vandværk – investeringsplanen fremgår af vort budget, som kassereren
fremlægger senere.
Investeringsplanen består af følgende elementer (der kan ske ændringer, hvis der opstår driftsmæssige
udfordringer):
2017/2018:
Pumpebrønde – Videoinspektion af boring 1 & 2
Ombygning af Iltningsspor
Inspektion af vandtank
2018/2019:
I efteråret 2017 skal vi indsende et antal vandmålere til kontrol. Afhængigt af resultatet af kontrollen kan vi
blive nødt til at udskifte samtlige målere hos andelshaverne.
2019/2020:
Den elektroniske styring i vandværket er forældet og reservedele til automatiktavlerne bliver sværere at
anskaffe. Derfor forventer vi, at udskifte eksisterende automatiktavler.
Desuden anskaffes software til Styring Regulering og Overvågning af vandværket (SRO anlæg).
2020/2021:
Renovering af slambassin
Videoinspektion af boring 3
Instrumentering af boringer
2021/2022:
Établering af sektionsmålere
Delvis udskiftning af ledningsnet i syd
2022 – 2027:
Udskiftning af ledningsnet

Økonomi
I forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen udsendte bestyrelsen en oversigt over hovedtallene
i regnskabet sammen med en kort forklaring til ændring af regnskabsprincip samt afskrivning af aktiver.
Kassereren vil komme meget mere ind på dette om et øjeblik, men ved beretningen her skal det dog
understreges, at vores økonomi stadig er god.
Takster og takstblad
Der er i budgettet afsat en sum til renovering, som en ramme for fortsættelsen af investeringsplanen.
Med dette investeringsniveau ser det aktuelt ud til, at vi kan fastholde m3-prisen i hvert fald det
kommende år.
Bestyrelsen har således ikke forventninger til stigninger i taksterne aktuelt.
Det nye takstblad gældende fra 1. januar 2017 er uændret i forhold til 2016 og godkendt af kommune og
bestyrelse.
Tak til alle
Endvidere takker bestyrelsen igen i år Flemming, vores vandværkspasser for et stort og godt stykke arbejde
med opsyn af vores vandværk, samt en meget flot vedligeholdelse og en god kontakt med andelshaverne.
Også en tak til alle håndværkere som har ydet en indsats for at vi kan få vort gode vand.
Endelig en tak til de fremmødte andelshavere – (det er dejligt også at se nye ansigter).

