Generelforsamling 2014
Formandens indledning:
På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt
velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære
generalforsamling 2014
Jeg vil tillade mig at bede de fremmødte om at rejse sig op og
iagttage 1 minuts stilhed, til minde om de af vores
andelshavere, der i perioden fra sidste generalforsamling og
til denne dato er afgået med døden.
Et minut tak.
Pause.
Ære være deres minde.
Vi overgår nu til dagsordnens punkt 1, valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Erling Kauffmann, er der andre forslag
fra forsamlingen. Er dette ikke tilfælde, betragter
bestyrelsen Erling Kauffmann som valgt til dirigent.
Bestyrelsen foreslår ligeledes Erik Degnemark til at påtage
sig opgave som referent og hvis der ikke er andre forslag fra
forsamlingen, betragtes Erik Degnemark som referent.
Tillykke med valget til de 2 herrer..
Jeg overlader herved dagsordnen samt ledelsen af
generalforsamlingen til Erling.

Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen
Som i alle foregående år, har jeg som bestyrelsesformand været
utrolig glad for det hyggelig og saglige arbejde der er blevet
udført i bestyrelsen.
Da jeg solgte mit sommerhus siden seneste generalforsamling,
har jeg - på bestyrelsens mandat - fortsat siddet som formand.
Dels har vi tolket vedtægterne således, at det var muligt og
så fandt bestyrelsen det også mest hensigtsmæssigt at jeg fik
afsluttet igangværende sager, således at en omfattende
overlevering kunne spares. Vi har derfor i ro og mag, kunnet
få overleveret den viden som jeg har ligget inde med, til
næstformanden og et bestyrelsesmedlem, således at denne viden
kunne bibeholdes i bestyrelsen fremover.
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har siden seneste Generalforsamling, afholdt 5
bestyrelsesmøder og deltaget i 1 kontaktudvalgsmøde.
Overordnet
Efter udfordringen med omstillingen fra Kommunen til Halsnæs
Forsyning i 2010-2011, har vi nu endeligt fået overført alt
til vores egen administration, som var planlagt til at havde
været fuldt implementeret i 2013.
Det har været en lang proces, meget længere end vi i første
hånd havde frygtet.
De data som vi forventede var rimeligt opdateret, viste sig at
være både forkerte og mangelfulde.
Vi har derfor brugt langt mere tid på at få styr på data,
økonomi og målerinformationer, end vi i vores vildeste fantasi
kunne havde forudset.
Vi havde håbet på, at 2013 skulle være året, hvor vi kunne
afslutte fejlretningen af måler-/forbrugerdata og at vi
således var ”normalt” kørende fra begyndelsen af 2014.
I store træk var vi klar, men der manglede lige det sidste,
som vi nu endeligt har fået styr på.
Vi kan derfor fra den 30.juni i år, påbegynde vores planlagte
cyklus med indkrævningerne og aconto betalinger.
Som der er informeret om i opkrævningerne, så vil der fremover
pr. 30.06 blive lavet opgørelse over årets forbrug, samt
opkrævet aconto for næste halvår. Der vil så pr. 31.12 blive
opkrævet endnu en aconto betaling. Således vil cyklussen være
fremover.
I den forbindelse, må jeg sige, at alle har udvist stor
tålmodighed og forståelse for vores udfordring, hvilket har
hjulpet os meget, så der var arbejdsro.

1000 tak for det.
Stormen har også været over Ølsted Strands Vandværk og har
væltet en del træer ved vores boring nr. 2.
Derfor har vi bestemt os for at fælde alle træerne ved
boringen, så vi ikke ville få endnu flere uforudsete
træfældninger, med fare for at et skulle vælte ned over
boringen og beskadige denne.
Vi tager det stille og roligt, men regner med at være færdige,
inden efterårsstormene sætter ind.
Der er i de seneste år, blevet stillet højere krav til
administrationen og driften af vandværker, således at det
totalt er blevet en del dyrere at sende vand ud til vores
forbrugere. Det er i procenttal, gået hårdt ud over de mindre
vandværker som vores, hvor vi kæmper en kamp på at overholde
alle kravene og samtidigt forsøge at holde udgifterne nede.
Vi må under alle omstændigheder erkende, at det i fremtiden
vil blive en del dyrere at drive vandværk, end det har været i
der forgangne tid.
Vandet.
Det er svært at sige noget, uden at gentage hvad der er sagt
igennem mange år. Vi har noget meget fint vand. Alle rapporter
som vi får fra Milana, viser at samtlige af de tilladelige
værdier overholdes med min. 50%. Nogle af dem overholdes med
under 1 0/000.
Forbruget ligger jævnt på ca. 30.000m3, hvilket er vores
udgangspunkt for vores budgetter.
Vi regner dog med at være tæt på ”bundgrænsen”, med et
gennemsnitligt forbrug på 50 m3 pr. forbruger.
Det er godt for miljøet og vores samlede vandreserve i
Danmark, og der arbejdes på til stadighed at nedbringe
forbruget endnu mere.
Vandværket
Vores vandværk bliver løbende renoveret og er stadigt i tip
top stand, således at der sikres den størst mulige
driftssikkerhed.
Senest har vi fået lavet en helt tæt kappe til taget på
friskluftindtaget på vandværket. Det er blevet lavet i
rustfrit stål, så vi regner med at det vil holde 200 år frem i
tiden.
Det er det stadigt på ønskelisten, at vi får nye
hovedledninger fra pumperne indtil vandværket, samt eltrace på
pumperne, men vi vil gerne have lidt flere penge i kisten,
inden vi starter flere store projekter. Det går fremad, så vi

forventer ikke det vil tage alt for længe, inden vi kan
iværksætte dette projekt.
Økonomi
Vi har pt. ingen udestående og vores økonomi er så god som den
nu kan være, efter alle vores investeringer i de sidste år.
Hvert år har vi dog et lille overskud af driften.
Vandværkets økonomi har levet en lidt omtumlet tilværelse pga.
den manglende afslutning af afregningssystemet, således har vi
ikke kunnet regne 100% med vores økonomiske tal og vi havde
derfor haft svært ved at gennemskue de økonomiske konsekvenser
af de ting vi iværksatte. Det har udfordret os således, at vi
skulle bruge meget tid på at analysere de økonomiske
konsekvenser, således at vi kunne være sikre på at de
økonomiske tal vi havde regnet med, ville holde.
Takket være Margits (kasserens) og bestyrelsens kølige
overblik, har vi med sikker hånd navigeret gennem
udfordringerne og er nu landet solidt på begge ben.
Som jeg sagde sidste år, så måtte vi se ind i de kommende år,
om hvorledes vores økonomi vil komme til at se ud.
Det har været vores overordnede plan, ikke at skulle hæve
vores priser betydeligt, men vi må også sande, at med det
mindre forbrug og de stigende priser, så må vi til at kikke på
vores egne indtægter.
En forhøjelse af m3-prisen og det faste bidrag, er
uundgåeligt, men som det ser ud lige nu, regner vi ikke med at
det bliver nødvendigt i denne omgang.
Lad os se til næste år.
Tak til alle
Jeg vil gerne rette en tak til alle håndværkere som ydet en
indsats for at vi kan få vand ”til tiden”
Endvidere takker bestyrelsen igen i år Flemming for et stort
og godt stykke arbejde med opsyn af vores vandværk, samt en
meget flot vedligeholdelse.
Til andelshaverne, rettet vi også en tak, for tålmodigheden og
forståelsen for de udfordringer vi har haft i de forløbne år.
Endeligt igen en tak til bestyrelsen for en stor indsats.
Herved overgives beretning til debat og godkendelse.
####
Tak for ordet og herved gives det videre til dirigenten.

