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Referat

I

Valg af dirigent
Referat:
bestyrelsen peger på Ib Ballisager, Salvigvej 29.
- Ib blev valgt.
- Ib konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig. (14 dages varsel ifølge § 11 i vedtægterne). Mødeindkaldelsen
er dateret februar 2017 ogudsendt den 26.03.2017 sammen med årsafregningen fra
regnskabskontoret.
Der skulle ikke vælges stemme stemmetællere, da der ikke var punkter til afstemning.

2. Bestyrelsens beretning (formanden).

Referat:
Ole Frederiksen gennemgik beretningen, som var en del af mØdeindkaldelsen.
Hovedemnerne yar:
- Fordele ved at der er overvågning på det nye system, det betyder at vi har kunne 3
brud på ledningsnettet. Der er et godt samarbejde med GF Salvig, som har hjulpet
med at sende information ud til medlemmer
- Problemer med slam bassinrrør sprængt af rødder- udbedret.
- Hegn påkørt, men bilisten meldte sig selv, og betalte for nyt hegn.
- Husk at målerbrØnden skal være tilgængelige. Der er konstateret flere steder hvor
disse ikke har været tilgængelige.
- Gennemgang af vandæyrket af Holbæk kommune den 31. maj 2017.
- Aflæsning af vandmålere, husk at få disse aflæst enten ved årsskiftet eller ved
sidste dag i man er på ejendommen i året.
- Betalinger, der bliver ført efter reglerne hvis der ikke betales, det betyder at 11 fik
udstedt et lukkevarsel og 7 der fik lukket for vandet, en lukning koster 3500.
derudover var der en af de 7, der gik til inkasso. Ny mulighed ved gengangere i
Regulativ for vandværkerne i Holbæk kommune § 14.1.2, kan vandværket pålægge
1 års ekstra driftsbidrag forud, og fgrst når dette er betalt, + det de skyldte i
forvejen, kan der igen åbnes for vandet. Denne mulighed vil blive brugt hvis det
bliver nØdvendigt.
- Husk at der ikke må køres på målerbr6nden, skal der bruges en målerbrønd der
kan tåle at køres på, skal brønden udskiftes, selve brønden er for egen regning
indmaden sørger vandværket for.
- Vandværket har fået sit eget tlf. nummer som er 53 55 54 43.
Spørgsmål

til beretningen
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Lars - foreslog at der laves en Film omkring hvordan man lykkede for vandet. Eller
at der laves en opstilling hvor man kunne gennemgå hvordan der lukkes for vandet
efter hver generalforsamling svar: Film er ikke meddelt bart en mulighed. Forslag om gennemgang af en
PrØveopstilling tages op ved næste generalforsamling.

Brian Vejrup, Kanevænget77 - er det muligt at frivilligt få lukkes for vandet
Svar: Dette er ikke muligt og fritager ikke for målerleje:
Beretningen blev godkendt

3. Regnskab (kassereren)

Referat: Kasser Kurt Wagner gennemgik regnskabet.
Det generelle billede er at vandværket har en robust 6konomi, med en god buffet hvis der
skulle komme nogle uforudsete udgifter.
Spørgsmål til regnskabet:

Brian Vejrup. Sidste år blev der opkræver 1750, var dette nødvendigt nu hvor vandværket
har en robust Økonomi.
Svar: Godt nok kan det umiddelbart synes af meget, men løber vi ind i forureninger
udskiftninger af pumper, rør m.m., samt udgifter i forbindelse med kloakeringen, kan de
hurtigt få ben at gå på.
Spørgsmål: Sidste år betalt vi for nogle reparationers, hvorfor fremgår disse ikke af
regnskabet.
Svar: disse er indeholdt i regnskabet, som indskud fra andelshavere i regnskabet under
passiver. Det er en lidt anden måde at opstille det på, idet vi ellers skulle tretale moms af de
1.750 kr.
Spørgsmål: Har alle betalt de 1750
Svar: ja alle har betalt.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Ombygning/renovering af vandværket. Orientering ved formanden.

Referat:
Vandværket må ikke samle formue, så der blev lagt op til at låne.
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Peter Køhlert Olesen hjælpende med til at der blev udarbejdet et udbud hvor der var to der
afgav pris. Det var den bydende der havde den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet
der vandt. Prisen for renoverings blev 545.000 + moms
Der blev etableret en brandhane ved vandværket da de brandhaner der er rundt om i
området ikke kan levere vand nok. Ved at etablere en brandhane på vandværket kan denne
levere nok vand til at der både kan slukkes ildebrand og yære vand i boligerne.
Holbæk Kommune/beredskabet tretalte for installationer i forbindelse med brandhanen.

Ingen spørgsmål til renoveringen af vandværket.

5. Kloakering. Orientering ved formanden.

Referat: Ole orienterede lidt omkring den kommende kloakeringen, som forventes af starte
sidst 2018. Der vil formentlig bruges grave kasse når kloarken skal etableres, det betyder at
alle rØr der går på tværs skal afblændes og reetableres.
Der vil komme nogle udgifter i forbindelse med kloakeringen, F.eks. Bybjerg vandværk har
på nuværende tispunkt brugt 350.000 kr. af egen lomme, og de forventer, at de kommer op på
mellem 600.000 og 700.000 kr.
Det er til omlægninger og udskiftninger af gamle rgr, når der nu alligevel er gravet op.

Spørgsmål: De galvaniserede rør der skal udskiftes, får vi noget tilbage igen her.

Svar: Ja. Fors betaler for demonteringen/reetableringen af det galvaniserede rør på tværs af
vejen, så gravekassen kan trækkes forbi - dvs., at vi får betalt udskiftningen af rØret ud til
midten af vejen, og så vil det være tosset ikke at skifte den anden halvdel af røret for
vandværkets regning.

6.

Vandafgiften for 2018. Orientering ved formanden.
Referat: Målerafgift nu er på 750 kr. inkl. moms - foreslås uændret. Målerafgift godkendt
Vandafgiften nu er på 8,75 kr. + statsafgift på 7,81 kr. inkl. moms pr. m3: i alt 16,66 kr.
forslås uændret. Vandafgift godkendt.

7. BekendtsØrelse fra bestyrelsen - gebyr for aflæsning vandmåler
Referat: Bestyrelsen bekendtgjorte at gebyr for aflæsning vandmåler ved yandværket er sat
op fra kr.100 til kr. 250. dette er for at dække de udgifter der er forbundet med
aflæsningerne.
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8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Referat:
Steen Jacobsen er på valg og villig til genvalg. Steen Jacobsen blev valgt.
Henrik Møller er på valg og villig til genvalg. Henrik Møller blev valgt.

Suppleant:
steen Dalsgaard er på valg og villig til genvalg steen Dalsgaard blev valgt.
Revisorer:

arne Albertsen er villig til genvalg. Arne albertsen blev genvalgt
Ib Ballisager er villig til genvalg.Ib Ballisager blev genvalgt
Revisorsuppleant:
Torben Johnsrud er villig til genvalg Torben Johnsrud blev genvalgt
9. Honorar til formand og kasserer er i dag 1.500 kr. Foreslås uændret.
Referat: Honorar blev godkendt.
10. Eventuelt.

Referat: Der var ros til bestyrelsen,
Der ønskes at E-mail systemet kommer til at fungere bedre. Kunne GF Salvig kartotek stilles
til rådighed for vandværket.
Svar: Bestyrelsen/formanden var ikke umiddelbart indstillet på mailadresser, idet det kræver
et meget stort arbejde at styre og redigere det, samt at ca.ll3 af forbrugerne ikke har mail
eller vil aflevere den.
Bestyrelsen vil overveje et evt. samarbejde med GF Salvig med hensyn til mailadresser,

Afslutningsvis gives ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formand

Referent

Dirigent

