
Salvig Vandværk, Orø
v/Ole Frederiksen
Akacievej 26, Fløng
2540 Hedehusene
Tlf .2L2s 0937.

April 2016.

Referat af ordinær generalforsamling Salvig vandværk afholdt i Orø Forsamlingshus.

SØndae den 24. april 2016 kl. 9:00 til 10:00

1,. Valg af dirigent.
Referat: bestyrelsen peger på lan Melcher, Kanevænget37 -Jan blev valgt.
Jan konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. (14

dages varsel ifølge § 11 i vedtægterne). Mødeindkaldelsen er dateret februar 2016 og udsendt
den O7.04.2015 sammen med årsafregningen fra regnskabskontoret.

Vælge to 2 stemmetæ!lere, det blev:
Louise - Pilegårdsvænge 6

Jan - Kanevænget27

2. Bestyrelsens beretning. (formanden).

Referat: OIe Frederiksen gennemgik beretningen, som var en de! af mødeindkaldelsen.
Hovedpunkter var:

e Brud på ledningsnet der betØd indkøb af sporingsudstyr.
o Ødelægt hegn to steder det ene sted vedstod skadesvolder og reparerede hegnet

det andet sted betød det en mindre udgift til vandværket i stØrrelsesordenen ca.

kr. 4.800 inkl. moms - vores selvrisiko er på kr. 5.000.
o lngen problemer med vandkvaliteten.
o Der var enkelte der ikke fik aflæst vandmåler og indsendt rettidigt, som

efterfølgende her fået et aflæsnings tillæg på 100,-
o Samt en lille opsang omkring hvordan der skal lukkes for vandet til vinteren og at

målerbrønd ikke kan holde til at køre på med bil ol. For yderligere information:
http://sa lvigva ndvaerk.dk/pra ktiske%20oplvsninger.html

Der var ingen spørgsmå! formandens beretning - som blev godkendt.

3. Regnskab (kasserer).

Referat: Regnskab var omdelt til alle der deltager. Kan ses på hjemmesiden.
Kasser Kurt Wagner gennemgik regnskabet.



Det skal bemærkes at honorar til formand og kasser tidligere har været udgiftsført i

tidligere (et år tilbage). Regnskabs perioden er ændret derfor fremgår det at kasserer og
formand udgift kr.3.000,- til hver, dette er fordi at posten indeholder 2 perioder a kr.
1.500,-
I regnskabet fremgår det er der var medlemmer som ikke havde betalt pr.3L.L2.2OL6,
disse havde alle betalt ved afholdelse af generalforsamling.

Spørgsmå! til regnskabet:
Brian - Kanevænget77 - spm. Under fasteudgifter hvad indeholder udgiften "godtgørelse
af beskyttelseszone". Svar: den !andmand der skal afgive det stØrste stykke jord
(beskyttelses zone omkring vandboring - 25 m) får de kr. 445,- i godtgørelse.

Der var ikke yderligere spørgsmå!- regnskabet blev godkendt.

4. Ombygning/renovering af vandværket. (formanden).
Referat: Ole Frederiksen gennemgik omfanget af igangværende ombygningen /
renovering af vandværket. Ombygningen er igangsat da hydrofortankens Ievetid var
opbrugt og da den teknologi ikke benyttes mere, betød det at tiden var inde til en

renovering af vandværket. Udover nye pumper m.m. der erstatter hydrofortanken bliver
der installeret et overvågnings/styrings system "Blue control" som også kan sikre mod
lynnedslag samt fremtidssikre værket.
Derudover bliver Iedning fra boring på vandværksgrunden til vandværk udskiftet,
rentvandsstanken tømmes og inspiceres og evt. skader udbedres og tanken renses.

Holbæk Kommune har iforbindelsen med renoveringen betalt for at der bliver etableret
en brandhane på vandværket. Brandhanen kan levere 75m3 itimen.
Mens vandværket ombygges låner vi vand fra Børrehoved vandværk, det koster kun at vi

skal levere samme vandmængde tilbage, når vandværket er oppe at køre igen.

Spørgsmål til renovering:
Har ikke spørgsmåls stilleren: Den igangsat- ja, og arbejdet er gået i gang.

Stengårdsvei2L: Hvorfor har man ikke valgt den billigste. Svar: Det billigste tilbud var
uigennemsigtigt og rodet, så vi følte ikke, at vi kunne gennemskue, hvad der hørte til
tilbud, og hvad der ville komme udover. Vivalgte Fr. Dalgaard idet deres tilbud var let
gennemskueligt og gav god indsigt i priser punkt for punkt. Endvidere havde vi tillid til
firmaet.
Stenbjergvænget nr.? - spørgsmål: skulle ombygningen ikke være udbudt efter i EU

udbudsregler. Svar: Der er ikke krav om EU udbud for private (private firmaer).

Spørgsmål: Hvornår regner i med at vandværket er klar til brug Svar: Engang midt i maj
20L6.



5. Vandafgift + evt. lån for 2017 (formanden)
Referat: Vandafgiften er uændret:
Til betaling for vandværksrenoveringen ca. kr. 500.000 er der 2 forslag som der skal
stemmes om forslagene var fØlgende:

Forslag 1: Lånet tilbagebetales på en gang - 01.10.2016 - med 1.750 kr. pr. forbruger.
Hvis dette forslag bliver vedtaget, vil bestyrelsen straks efter generalforsamlingen skrive ud til
samtlige forbrugere, så de er orienteret, om den kommende regning. Først i september vil der så
via regnskabskontoret blive udsendt en regning med forfald 01.10.2016.

Forslag 2: Lånet afdrages over 10 år med 230 kr. pr. forbruger pr. år.
Hvis dette forslag bliver vedtaget, vil bestyrelsen straks efter generalforsamlingen skrive ud til
samtlige forbrugere, så de er orienteret, om den kommende regning. Først i september vil der så
via regnskabskontoret blive udsendt en regning med forfald 01.10.2016.

Spørgsmål til låne forslag:
Kanevænget77, Spørgsmål: hvad skal pengene bruges til Svar: til renovering af
vandværket
Kanevænget 26 - Spørgsmål: hvad bliver totalbeløbet Svar: Ca. 500.000-
Ovenstående blev sat til afstemning.
Der var 39 stemmeberettiget til stede, og bestyrelsen indstiller forslag nr. 1:

Håndsopretning blev accepteret som afstemning. Resultatet blev: 33 stemte for forslag 1,

2 stemte for forslag 2 og 4 stemte blank. Forslag 1 blev vedtaget. Det betyder at der
opkræves kr. 1750,- med forfald OL.1.O.2OL6

6. Forslag fra bestyrelsen - 2. rykkerbrev/gebyr fjernes. (formanden).
Referat: forslaget er ment som information, da der ikke skal stemmes om ændringen. Ole
Frederiksen redegjorde for at det ikke er nødvendigt af sende 2 rykkerbreve før der
lukkes for vandet ved manglende betaling. Rykkerbrev 2, er fremadrette afskaffet før der
Iukkes for vandet.

7. Valg: 3 bestyrelsesmedlemmer
Referat: følgende blev valgt, og efter mØdet konstituerede bestyrelsen og poster ses i
parentesen.
OIe Frederiksen. (Formand)

Kurt Wagner. (Kasser)

Bent Reedtz - genopstillede ikke. (Er udtrådt af bestyrelsen)
Peter Køhlert Olesen, blev valgt (Næst formand)

Ny suppleant til bestyrelsen blev: Steen Dalsgaard, Salvigvej 3, 016,4300 Holbæk.
Revisorer - genvalgt
Revisorsuppleant - genvalgt



8. Honorar til formand & kasserer (foreslås uændret).
Referat: Uændret honorar blev godkendt

9. Eventuelt.
Referat: ole sagde mange tak for tiden og samarbejdet til Bent Reedtz,

Stengårdsvænget L2 - spørgsmå!: Har Holbæk kommune Ødelagt steenkiste ved
etablering af kloak. Svar: Det er ikke sikkert at der er en steenkiste og det vides ikke om
hvis der er en om den er ødelagt. Ved etablering af kloak har kommunen efter klage om
at de ikke har overholdt reglerne om beskyttelseszone ved boring etableret dobbelt
rørføring, og overholder dermed gældende regler.

Referatet er godkendt af:

OCt [a§rrå»<
Ole Frederiksen
(Formand)

-,.cLctifkJ, 
,,, @æ-in lan Melcher Peter Køhlert Olesen

(dirigent) (referent)


