Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 22. maj 2016 kl. 10.00
Generalforsamlingen blev afholdt i Vejby Forsamlingshus.
Der var 22 andelshavere til stede, og 2 var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 24 stemmer.
Bestyrelsesformanden, Peder Andersen, bød velkommen til andelshaverne.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Henning Walmar, formand for Tisvilde Vandværks bestyrelse.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning for 2015.
Formand Peder Andersen kommenterede årets beretning, som er udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen:
Som det fremgår af vandanalysen i beretningen, har vi velsmagende vand af høj standard.
Der bliver løbende taget prøver fra boringerne og på værket samt flere steder på ledningsnettet for at sikre, at vandet har den fineste kvalitet. Der er værkets driftsledelse, der står
for det direkte samarbejde med laboratoriet, men som et led i en stadig udvikling har flere
medlemmer af bestyrelsen været på laboratoriet hos Dons for at blive orienteret om, hvordan prøverne analyseres.
Vandværket Studebjerg er nu endeligt lukket og helt afkoblet.
Al vandproduktion foregår fra Vænget Vandværk. Boring 3 og 5, der tidligere leverede
vand til Studebjerg, er renoveret og forsynet med SRO anlæg. Kommunen er fortsat interesseret i at overtage bygningen, men har endnu ikke fundet en administrativ og økonomisk løsning. Trykforøgeren på campingpladsen er også lukket og vil blive revet ned til efteråret, da campingpladsen ikke har kunnet finde anvendelse for bygningen.
Vænget Vandværk er i perfekt stand, de nødvendige reparationer og forbedringer er udført
i forbindelse med installationen af SRO anlægget.
Alle reguleringer på SRO anlægget er nu tilrettet, så driftsledelsen og vagterne kan overvåge og regulere vandværket, boringer mv. via pc eller iPad.
Der har ikke været ledningsbrud i det forløbne år. Et ret stort ledningstab i 2015 skyldes
ikke brud, men udstrømmende vand hos nogle af forbrugerne. Ledningsnettet vurderes løbende for at få overblik over fremtidige udskiftninger.
Driften af værket forestås nu af Carsten Olsen, efter vores hidtidige vandværksinspektør
Finn Jensen gik på pension i marts 2015. Vi er meget tilfredse med denne løsning, da det
også betyder en forbedring af vores vagtordning. Baunehøj, Asserbo og Tisvilde værker
indgår i samarbejdet.
Administrationen af de fem vandværker, hvor nu også Smidstrup er kommet med, fungerer
upåklageligt, og det giver en god sikkerhed i ferier og ved sygdom.
Gribskov kommune har godkendt Vejby Vandforsynings beredskabsplan, som også er
gældende for Tisvilde Vandværk. Hvis planen skal aktiveres, underrettes andelshaverne
via SMS, mails, hjemmesiden, DR P4 samt TV Lorry.

I fremtiden vil bestyrelsen arbejde med en fortsat effektivisering af værket, vedligehold og
optimering af tekniske anlæg og fokusering på samarbejde med henblik på sikker levering
af drikkevand af bedste kvalitet.
Der var følgende kommentarer fra tilhørerne:
Karl Terpager Andersen, Skræderbakken 29, spurgte til det højere ledningstab i 2015. Det
skyldes højere forbrug hos nogle af andelshaverne og ikke ledningsbrud.
Lisbeth Nielsen, Frits Nielsens Vej 8, gav udtryk for stor tilfredshed med værkets sms ordning, som hun mener giver god tryghed.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3 og 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2015 og forslag til revideret
budget 2016, budget 2017 og takstblad for 2017, herunder meddelelse af decharge
til bestyrelsen.
Kasserer Flemming Madsen fremlagde regnskabet og henledte opmærksomheden på, at
2015 er det første år med fuld indbetaling fra de tidligere medlemmer af Studebjerg Vandværk.
Det budgetterede underskud for 2015 blev betydeligt mindre end forventet, da året blandt
andet ikke bød på ledningsbrud. Egenkapitalen var ved årets udgang 2.993.620 kr.
Budgettet for 2016 viser et overskud for første gang i flere år. Det skyldes en forskydning
af udgifterne til nedlæggelse af Studebjerg, som allerede blev afholdt i 2015. Hertil kommer tilslutningsafgift fra en del nye andelshavere.
Der budgetteres også med et overskud for 2017.
Taksterne for driftsbidrag foreslås uændret. Der forslås et nyt gebyr på 625 kr. for serviceudkald fra 2016/2017.
Det var ingen bemærkninger fra salen.
Herefter blev regnskab, budgetter og takstblad godkendt, og der blev givet decharge til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Feline Munck Christensen, villig til genvalg
Flemming Madsen, ønskede ikke genvalg
Helge Sølgaard, ønskede ikke genvalg
Feline Munck Christensen blev genvalgt for en periode af 2 år.
Som bestyrelsessuppleanter valgtes Jørgen Lilholm og Christian Johansen for et år.
Bestyrelsen er hermed reduceret fra 7 til 5 medlemmer.
Bestyrelsesformanden rettede en stor tak til Helge Sølgaard, som har arbejdet for først
Studebjerg og siden Vejby Vandforsyning i sammenlagt 41 år, heraf majoriteten som bestyrelsesformand. Også Flemming Madsen fik en varm tak for sin indsats som kasserer
igennem 15 år for både Vænget Vandværk og Vejby Vandforsyning.

6. Valg af revisionsfirma og kritiske revisorer.
Som ekstern revisor genvalgtes ReviPoint A/S
Som kritisk revisor genvalgtes Kirsten Avnbæk Brennum
Som suppleant for kritisk revisor genvalgtes Kaj Uhre.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag
8. Eventuelt.
Donald Axel, Saxenkolvej 20, stillede spørgsmål til den oprindelige funktion af trykforøgeren på Rågelejevej. Formanden svarede, at den blev brugt, da Studebjerg Vandværk fortsat var i funktion til at udligne niveauforskelle. Den bruges ikke mere, da Vænget ligger så
højt, at en forøgelse af trykket i ledningerne ikke er nødvendig.
Helge Sølgaard takkede for andelshavernes engagement og fine samarbejde i de mange
år, han har været i funktion.
Ziva Ovesen, Brudsbakke 19, ønskede en manual for, hvorledes man pumper vandet ud
af rørene, når sommerhuset skal lukkes for vandet. Formanden oplyste, at man kan købe
en pumpe på vandværket og se lukkevejledningen på hjemmesiden.
Marianne Petersen, Rågemarksvej 12, spurgte, om der er kommet mere kalk i vandet efter
Studebjergs lukning. Formanden oplyste, at det er der ikke, da vandet kommer fra de
samme boringer som før lukningen. Det er dog korrekt, at vores vand er særdeles kalkholdigt.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden sluttede med at takke dirigenten for god mødeledelse.

Henning Walmar
Dirigent

Feline Munck
Referent

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peder Andersen som formand, Jørn Stålfos som næstformand, Peter Riis-Hansen som kasserer og Feline Munck som sekretær.
Desuden blev det besluttet, at næste års ordinære generalforsamling afholdes lørdag
den 6. maj 2017 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus.

