
Referat af generalforsamlingen Salvig Vandværk

søndag den L4. april 2019 k1.9.00.

Dagsorden:

ad 1: Valg af dirigent.

Formanden indledte generalforsamlingen ved at byde velkommen og foreslog lb Ballisager som dirigent.

Han blev valgt.

lb Ballisager takkede for valget.

lb konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med det lovlige varsel (14 dages varsel, iflg. § 11 i

vedtægterne). Mødeindkaldelsen er dateret februar 201"9 og udsendt den 23.03.2019 sammen med

årsafregningen fra regnskabskontoret og til dem der betaler via PBS, er der sendt et separat brev og derfor

er generalforsamlingen lovligt indvarslet. Enkelte havde dog ikke modtaget indkaldelsen rettidigt, hvilket

antagelig skyldes forsinkelse i postgangen. Man ønskede på trods heraf ikke at gøre indsigelse mod

generalforsamlingen.

I b konstaterede hereft er, at generalforsamlingen va r beslutningsdygtig.

ad 2: Bestyrelsens beretning.

lb gav ordet til formanden/Ole Frederiksen, der herefter gav uddybende forklaringer til den udsendte

"Beretning 2oL8".

FØlgende hovedemner blev berørt:

o lt og GDPR,

Bestyrelsen ha r indgået en data behand lerafta le med regnska bskontoret.

o Adkomst til målerbrønde,

Bestyrelsen overvejer et gebyr, hvis der skal fjernes mange grene og lignende, for at komme

til målerbrønden.



r Udskiftning af vandmålere,

Bestyrelsen har valgt at fortsætte med vingehjulsmålere, da de elektroniske målere stadig er

cirka dobbelt så dyre og endnu ikke helt pålidelige. En vandmåler må nu sidde i op til 9 år før

udskiftning. En total udskiftning andrager cirka 215.000 kr.

o Flerekontrolanalyser,

I fremtiden skal der efter al sandsynlighed testes for langt flere pesticider. Der arbejdes på at

man kan undersøge for alle pesticider i 6n vandprøve. Frem til2022 skal kommunen vurdere,

hvor langt omkring vandboringen beskyttelseszonen skal være - den er for nuværende 25

meter fra boringen.

r Aftale med FORS,

FORS har opsagt den nuværende aftale og tilbudt en anden, som bestyrelsen ikke har kunnet

acceptere - i øvrigt sammen med de fleste andre vandværker i Holbæk Kommune.

Konsekvensen er således desværre at FORS selv må stå for indsamling af vandforbruget hos

den enkelte grundejer.

r Ulovlig tilslutning af vandforsyning,

En forbruger har en ulovlig vandinstallation, tilslutningen er tilsyneladende boret igennem

målerbrønden og kun gravet et spadestik ned. Forbrugeren har fået et påbud om at bringe

installationen i orden jf. vedtægternes §4. Der er givet frist til 1. juni 2019, ellers lukkes der

for vandet.

o Korrekt lukning for vandet i målerbrønden.

Der er indimellem Wivl om, hvordan man lukker korrekt for vandtilgangen eksempelvis for

vinteren, hvorfor Formanden demonstrerede hvordan dette Børes på den rigtige måde.

Spørgsmål fra Connie Rasmussen:

o Hvor er boringen egentlig?

Svar: Vi har 2 boringer, 6n ved selve vandværket der er 62 meter dyb og 6n på marken mod

vest, der er 32 meter dyb, Derudover får vi vand fra Børrehoved Vandværk og omvendt, hvis

der er behov for det. Der er et afstandskrav på 25 meter i radius fra boringen, hvor der ikke

må sprøjtes og gødes.

Spørgsmål fra Brian Vejrup:

o Kan man få flere kontrolmålinger?

Vandværket er underlagt kommunens retningslinjer herom, som vi naturligvis følger.



SpØrgsmål fra Anders xxxx:

o Hvad er afstanden til vandspejlet i målerbrØnden?

Det er meget forskelligt, afhængig af jordbundsforholdene men vandspejlet må gerne stå op

over måleren.

Spørgsmål fra Benny Jensen:

o Er det ikke et problem at tømme rørsystemet, hvis vandspejlet er højere end måleren og hanerne?

Det er et problem, men man kan prøve at tømme målerbrønden for vand og ellers forbedre

drænene således vandspejlet bliver sænket.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3: Regnskabet - fremlægges af Formanden i Kassererens fravær.

Formanden fremlagde regnskabet, og fremhævede enkelte poster for en uddybning. Vandværket har

fortsat en sund økonomi.

Regnskabet blev herefter godkendt uden spørgsmål og kommentarer.

Ad 4: Ingen forslag modtaget.

Ad 5: Kloakering.

Formanden orienterede om at intet officielt er meldt ud - hverken fra FORS eller fra kommunen. Ej heller at

kloakeringen af området er udsat.

Ad 6: Vandafgift for 2020.

Bestyrelsen foreslår uændret vandafgift. Se takstbladet.

Forslag godkendt uden kommentarer.



Ad 7: Valg

. 2bestyrelsesmedlemmer.

- Henrik Møller og Steen Jacobsen blev genvalgt uden modkandidater.

o 1 suppleant til bestyrelsen.

- Jesper Lykke Wind og Brian Vejrup opstiller

Jesper Lykke Wind blev valgt.

o 2 revisorer.

- lb Ballisager og Arne Albertsen blev genvalgt.

o 1 revisorsuppleant.

- Bent Åkerlund blev valgt.

Ad 8: Honorar til Formand og Kasserer.

Bestyrelsen foreslår uændret honorar til Formand og Kasserer.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Ad 9: Eventuelt.

Holbæk Kommune og Holbæk vandråd arbejder på at alle vandværker i kommunen skal gå sammen og lave

en fond til sløjfning af gamle brønde, som ikke længere er i brug. En sløjfning skal gøres på en ganske

bestemt måde, således der ikke siver overfladevand til grundvandet. Som det ligger nu, er oplægget at der

skal lægges LO øre på vandafgiften/m3. lntensionen er så at lukke cirka 15 brønde rundt omkring i

kommunen årligt.

Kommentar fra Brian VejruP:

- Flere og flere flytter ind og bor helårs - det må Øge slitagen på vandledningen. Hvad med

": ''§::T:;:ltrj;J:',T",." krares ved det Øgede rorbrug = højere vandargift.

Kommentar fra Niels Nielsen.

- Når der bliver kloakeret, må det påregnes at vandafledningsafgiften stiger betragteligt.



Kommentar.

- t:'' 
';J,'I:Ti[;:iI*T'åT"" være en rigtig god ide der hvor der stadig indragt

jernrør. Men fra målerbrønden og ind til huset er naturligvis ejerens eget ansvar.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.10 med at Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden'

Orø, den 25. aPril2019
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Dirigent


