
 

 

 

Skafterup og Omegns Vandværk 

Referat fra generalforsamling den 25. februar 2020 på Grønbro Hallens cafeteria 

Fremmødte: 11 inkl. bestyrelsen 

Dagsorden 

1. Valg af  

a.  Dirigent 

b. Referent 

c. Stemmetæller(e) 

2. Bestyrelsens beretning for driftsåret 2019 

3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse 

4. Budget for de/de kommende år forelægges til godkendelse 

a. Budgettet bygger på en forhøjelse af m3-prisen med DKK 1,00 til DKK 5,00 og en forhøjelse af 

målerafgiften med DKK 200 til DKK 1.400 pr. år 

b. Grundet reglerne om over/underdækning afspejler budgettet kun nødvendige investeringer 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er  

a. Til bestyrelsen for 2 år: Ole Hansen er på valg (modtager genvalg) 

b. Til bestyrelsen for 2 år: Jacob Jensen er på valg (modtager genvalg) 

c. Til bestyrelsessuppleant: vakant  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Til revisor for 2 år: Svend Rasmussen er på valg 

b. Til revisorsuppleant for 1 år: Preben Klarskov Hansen er på valg 

8. Eventuelt 

 

Ad 1 a. Preben Klarskov Hansen, som startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet. 

Ad 1 b. Carsten Pedersen 

 

Ad 1 c.  Afventer behov 
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Ad 2 Formanden startede med kort at redegøre for valgproceduren, da både formand og næstformand 

er på valg. 

 Det beror på en tilfældighed, da der ikke foretages direkte valg til de enkelte poster, men at 

bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. 

 

 Derefter takkede han vandværkspasseren, den afgåede kasserer og den øvrige bestyrelse for 

samarbejdet i det forgangne år. 

 

 Årets højdepunkt var installeringen af det nye styresystem. 

 Som det gamle system kørte til sidst, måtte vandværkspasseren gå en daglig tur ned på værket og 

stoppe og genstarte udpumpningen for at holde et konstant tryk. 

 

 Fra slutningen af maj måned, efter nogle få dages levering via ringforbindelsen fra Hyllinge 

Vandværk, kunne vi, med ganske få driftsforstyrrelser,  igen selv pumpe vand ud, uden at skulle 

tænke på dagligt stop og start af pumper. 

 

 Udover selve styringen fik vi også udskiftet den ene udpumpningspumpe, som var ved at være 

lettere utæt og udtjent. Desuden fik vi etableret overtryk i iltningstårnet, så vi undgår indtrængen 

af støv og andre partikler fra luften omkring værket. 

  

 Vi har også fået ledningsnettet registreret i det digitale kort LER. Det betyder, at pr 27/8-19 kan 

graveforespørgsler foretages elektronisk, uden indblanding fra vores side. Vi skal blot betale 

gebyret for forespørgslen. 

 

 Fundet af nye truende pesticidrester i boringer landet over, berører selvfølgelig også os. 

 Ud over de sædvanlige vandprøver har vi også måttet teste for de nye forureningskilder. De 

optræder dog ikke i vores vand. Det er da også højest usandsynligt, at de kommer til at opleve det i 

mange år fremover, da vores vand angiveligt kommer oppe fra Sorø-kanten og har været over 100 

år undervejs. 

 Vi må nok konstatere, at vi i fremtiden vil blive stillet over for krav om flere obligatoriske prøver, 

hvilket igen vil medføre øgede udgifter. 

 

 Vi har 2019 udpumpet 10.528m3 vand, hvilket er ca. 500m3 mere end de seneste års gennemsnit. 

Det har selvfølgelig affødt mistanke om lækager, uden at vi har været i stand til at finde nogen. I 

foråret bad vi forbrugerne om at tjekke deres målere med lukkede haner. Det gav heller ikke noget 

resultat. 

 Lokale rørbrud på et par adresser kan måske være en del af forklaringen på det øgede forbrug. 

 Vi har også oplevet et par tilfælde med grumset og/eller gulligt vand. Det er ganske ufarligt. Idet 

det blot ar aflejringer i rørerene der indimellem løsner sig. 
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 Da vi, rent lovgivningsmæssigt ikke må spare op, have overdækning, uden at kunne dokumentere et 

konkret behov, kommer vi ikke udenom noget økonomisnak i dag. Forsamlingen bedes derfor tage 

godt imod budgetforslaget med de forhøjede satser, som bliver fremlagt senere. 

 

Et krav til os som forsyningsvirksomhed er, at vi har en beredskabsplan. Vi har i årets løb fået vores 

opdateret. Der skal også være en plan for, hvordan vi håndterer en nødsituation. Den er samtidig 

vores telefonliste til relevante leverandører. 

 

 På et møde med de øvrige værker i ringforbindelsen, Hyllinge, Kyse og Holløse, er der aftalt en årlig 

bagatelgrænse for ”bytning” af vand på 200m3. I den forbindelse blev det diskuteret, hvordan den 

årlige rapport til kommunen angående vandforbrug skulle udfyldes. Det var der ikke helt enighed 

om, så den vender vi lige med kommunen. 

 

 Større udgifter der er nært forestående er bland andet udskiftning af vores målere. 

 Langt størstedelen ca. 85% har siddet siden 2008 og skal derfor skiftes. 

 Vi har tidligere været inde på, at fjernaflæste målere kunne være en løsning. Bestyrelsen er i 

øjeblikket ved at grave lidt ned i emnet for at finde ud af, hvilken løsning der vil være den mest 

optimal for os. 

 Fordele ved de fjernaflæste målere blev belyst. F.eks. Kan vi ved manglende indberetning af 

aflæsning aflæse den pågældende måler ude fra vejen, samtidig kan vi også løbende holde øje med 

forbruget hos den enkelte forbruger og dermed undgå utilsigtet vandspild. 

 De målere vi kender koster ca. DKK 4-500,00 hvor de fjernaflæste løber op i omkring det 3-dobbel-

te. Set i lyset af dette, tyder det på, at disse målere nok er beregnet til større vandværker. 

 

 Med disse ord kan vi konstatere, at der fortsat er nok at tage fat på. I den forbindelse opfordres I 

alle til at komme med input til bestyrelsen. 

 

 Herefter overgik beretningen til debat. 

 

 Herunder blev det tilkendegivet, at forbrugerne ikke bemærkede overgangen til det nye styre-

system. 

 

 Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3 Regnskabet blev gennemgået og enkelte punkter blev uddybet 

 

 I forbindelse med indkøbet af den nye styring, blev kassebeholdningen reduceret fra kr. 243.000,- 

til kr. 6000,- og i sidste ende, endte årets resultat på kr. 0,- 

  

 Kassereren gav udtryk for, at han fremover ønsker regnskabet udsendt med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 
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Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4  a og b blev behandlet under 1 

 

 Budgettet blev fremlagt og gennemgået. 

 

 Til spørgsmålet om budgettet skal godkendes af andre instanser er svaret nej. 

 

 Formanden pointerer, at vi ikke ønsker at opkræve mere end højest nødvendigt. Modsat vil vi også 

helst undgå at skulle ud og låne. 

 Han kom i den forbindelse ind på den kommende udskiftning af målere, hvor han mener, at vi skal 

følge den lovpligtige frekvens for udskiftning. 

 

 Det foreslås at vi eventuelt kan vente med at skifte de store målere. Der blev ikke taget stilling til 

forslaget, men det vil indgå i bestyrelsens overvejelser. 

 

 Der blev givet udtryk for, at de foreslåede stigninger ville gå hårdt ud over dem, der bruger mest 

vand. Det gav dog ikke anledning til nogen ændringer af det forelagte budget. 

 Kassereren kunne dog berolige med, at de foreslåede forhøjelser kan reguleres ned igen på et 

senere tidspunkt. 

 

 Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad 5 Der er ingen indkomne forslag 

 

Ad 6 a Ole Hansen   Genvalgt 

         b Jacob Jensen  Genvalgt 

         c Bestyrelsessuppleant  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege, i det øjeblik der viser sig  

    en kandidat. 

 

Ad 7 a Svend Rasmussen   Genvalgt 

         b Preben Klarskov Hansen Genvalgt 

 

Ad 8 Intet 

 

 

 

 

 

 Referent: Carsten Pedersen  Dirigent: Preben K. Hansen  
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