
Havdrup Vandvark a.m.b.a.

Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandvark, afholdt den 20. marts 2019 i

Sognehuset.

Forsamlingen mindedes med et minuts stilhed vandverkets mangeirige formand Per
Felby, som dsde ifebruar mAned.

Punkt 1. Valg af dirigent

Den fungerede formand Kim Kliver foreslog pA bestyrelsens vegne Aksel Nielsen, som
blev valgt.

Aksel konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 41

stemmeberettigede andelshavere var til stede.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forlobne Ar

Bestyrelsen har i 2A1B best6et af:

. Per Felby, formand
o Kim Kliver, nastformand
. Erling Elberg, kasserer
o Kirsten Norgaard, bestyrelsesmedlem
. Jarn Orsnas, sekretar

Vandverkets medarbejdere:

. Lis Larsen, kontor og daglig administration

. Stig Johansen, vandverkspasser

. Jsrgen Kofoed, WS-rAdgiver

Pri mare samarbejdspartnere:

. Knud Jensen WS A/S, Havdrup

. Finn Olsen WS A/S, Havdrup
o W. Johansen El-installator, Havdrup
. Dansk Revision, Roskilde

I fortsettelse af bestyrelsens udsendte skriftlige beretning fokuserede Kim Kliver pA nogle
forhold i relation til vandverkets drift.

Bestvrelsesarbeidet.

Bestyrelsen har afholdt 5 moder i 201q. Mange daglige opgaver for bestyrelsen lsses ved
skriftlig sagsbehandling.

Danske vandvarker havde i 2018 udarbejdet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde.



Bestyrelsen har arbejdet med dette kodeks, og det vil ogsA i fremtiden danne grundlag for
bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens medlemmer har i det forlsbne Ar deltaget i kurser og messer med henblik pa
atvare rustet bedst muligt til arbejdet.

Bestyrelsen pAtanker et generationsskifte, som tankes realiseret i de kommende 6r.

Forsvninqssikkerhed

Solrod Kommune vurderer lobende forsyningssikkerheden for kommunens vandverker.
Man vurderer bl.a. ekstra indvindingsboring, tvarledning til andet vandvark,
nsdstromsgenerator og terrorsikring. Havdrup Vandverk lever p€r alle parametre op til
kravene.

Vandforbruq

Den udpumpede vandmengde har de senere drr ligget omkring 200.000 m3 om Aret. I

2018 blev der solgt ca. 35.000 m3 til Solrsd Vandverk, der manglede vand som falge af
den meget tsrre sommer. Vi brugte ogs6 selv lidt mere vand, og den samlede udpumpede
vandmangde blev derfor ca. 258.000 m3'

Blsdqorinq (nedqattelse af vandets hArdhed)

Bestyrelsen fik p6 generalforsamlingen i 2018 tilladelse til at indksbe en rapport om
blodgoring af vandet fra vort vandvark.

Rapporten blev i januar 2019 afleveret af firmaet Danwatec. Bestyrelsen har endnu ikke
behandlet rapporten, som vil indg6 i bestyrelsens fortsatte undersogelser af de forskellige
blodgoringsmetoder. Der fremkommer i ojeblikket en del nye metoder til blodgoring.
Bestyrelsen folger udviklingen noje, og retter fokus mod blodgoringsmetoder, som ikke
kraver tilsatning af kemikalier i processen.

lnden der treffes beslutning, vil bestyrelsen gennemfore informationsmode(r) og en
urafstemning blandt samtlige andelshavere.

EU's persondataforordninq (GDPR)

I maj 2018 trAdte GDPR i kraft. Persondataforordningen har bl.a. tilform6l at beskytte
borgernes persondata. Vandvarket m€r sAledes kun opbevare persondata, som er absolut
nodvendige for varkets drift.

Vandvarkets daglige ledelse og medlemmer af bestyrelsen har varet pA kursus for at
lare om GDPR.

Vandvarket lever pi til GDPR reglerne.

Lobende saqer

12018 blev Timianhaven og 5 nye andelshavere i Gl. Havdrup tilsluttet. En andelshaver



blev tilsluttet med en meget lang stikledning, som skulle fares under jernbanen. En meget
kompliceret sag.

Ledningsanleg, stophaner mv. p6 Vinkelvej blev totalrenoveret i 2018.

Beboerne p6 Bulbrovej og beboerne i Gl. Havdrup nord har rettet henvendelse om
tilslutning til vandvarket. Sagerne er stadig i udredningsfase.

Vandkvalitet

Solrod Kommune overv6ger fortlobende vandkvaliteten hos kommunens vandverker.

Man vurderer:

o Vandkvalitet rSvand
. Miljofremmede stoffer rAvand
. Samlet vurdering rAvand
. Vandkemi drikkevand
. Miljsfremmede stofferdrikkevand
. Mikrobiologiske stoffer drikkevand
. Samlet vurdering drikkevand

PA samtlige parametre fik Havdrup Vandverk i 2018 pradikatet 'GOD'. Kun to andre
mindre vandverker opndede samme gode karakter.

Debat om beretninqen

En andelshaver havde gerne set en fremlaggelse af den indkobte blodgoringsrapport
inden generalforsamlingen. Bestyrelsen forklarede, at man endnu ikke var ferdige med
analysen af rapporten.

Der var ikke yderligere sporgsm6l til beretningen, som herefter kunne tages til efterretning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik hovedtallene i det aflagte regnskab.

Arets resultat blev pA -816.000 kr. Underskuddet var budgetteret til -945.000 kr.

Bestyrelsen betegner pA trods af driftsunderskuddet 6rets resultat som tilfredsstillende, og
vandverket er fortsat vel konsolideret.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.



Punkt 5. Godkendelse af budget samt fremleggelse af prognose for det kommende
Ar

Kassereren gennemgik budgettet for 2019 samt prognosen for 2020.
Der budgetteres med et underskud p6 895.000 kr.
Budget og prognose blev godkendt.

Punkt 6. Valg i henhold til vedtegterne

Valg formand. Kim Kliver blev valgt for 2 hr.

Valg af nestformand. Kirsten Norgaard blev valgt for 1 tr.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Jarn @rsnas og Mads Ssrensen var opstillet.

Jarn Arsnas blev genvalgt for 2 hr.

Valg af et bestyrelsesmedlem. Aksel Nielsen og Mads Ssrensen var opstillet.

Aksel Nielsen blev valgt for 1 Ar.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 6r. Thorkil Nielsen blev valgt og Mads

Ssrensen blev genvalgt.

Valg af 1 statsautoriseret / registreret revisor. John L. Petersen blev genvalgt for

t hr.

Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Frank Henriksen og Jorgen Post

Pedersen blev genvalgt for 1 Ar.

Valg af 1 revisorsuppleant. Lau Ostenfeldt blev valgt for 1 Ar.

Punkt 7. Eventuelt

En andelshaver foreslog, at vandverket pii forhand soger kommunen om tilladelse til
etablering af et blodgoringsanlag. Formanden svarede, at det kun er muligt at ansoge om
tilladelse til etablering af et specifikt anleg.

Formanden meddelte, at suppleanterne til bestyrelsen fremover vil modtage invitation til
deltagelse i bestyrelsesmoderne uden stemmeret.

Formanden takkede dirigenten for velgennemfort ledelse af generalforsamlingen, og
kunne herefter afslutte msdet.

(V,'''-4
Aksel Nielsen / dirigent


