
Havdrup Vandværk 

Referat fra generalforsamling i Havdrup Vandværk, afholdt den 18.3.2015 i Pepes Bar, Hav
druphallen. 

Formanden Per Felby bød velkommen til årets generalforsamling, og rettede en særlig vel
komst til formanden for Solrød Vandværk Claus Olsson. 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørn Ørsnæs, som blev valgt. 

Jørn konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 22 
stemmeberettigede personer var til stede. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Bestyrelsen har i 2014 bestået af: 

• Per Felby, formand 
• Kim Kliver, næstformand 
• Erling Elberg, kasserer 
• Finn Veber, bestyrelsesmedlem 
• Jørn Ørsnæs, sekretær 

I fortsættelse af bestyrelsens udsendte skriftlige beretning fokuserede formanden på nogle 
forhold i relation til vandværkets drift. 

Nye boliger i forsyningsområdet 

Efter de i øjeblikket kendte udbygningsplaner vil der blive udstykket ca. 100 nye enheder i 
området Havdrup vest. Etaperne vil omfatte 32 + 36 + 38 enheder. 

Deklarationer på vandledninger 

Bestyrelsen har hos landmålerfirmaet LE34 købt en opgørelse over manglende tinglyste de
klarationer for vandledninger. Det har vist sig, at der skal udarbejdes 135 deklarationer for 
vandledninger, som krydser eller på anden måde berører jordlodder ejet af private, komme
nen eller staten. 

Deklarationerne er nødvendige for at vandværket uhindret kan få adgang til vandledningerne 
med henblik på f.eks. reparation af lækage. 

Informations- og alarmeringssystem 

Bestyrelsen har tegnet kontrakt på levering af et informations- og alarmeringssystem. Syste-



met gør det muligt via SMS eller telefonopkald at orientere andelshavere i hele eller dele af 
forsyningsområdet om forstyrrelser af driften. 

Styringssystem 

Bestyrelsen af tegnet kontrakt på et it-system, som hjælper med at overholde terminer for drift 
og vedligehold af vandværket. Systemet leverer også den dokumentation for arbejders udfø
relse, som sidste år blev krav (jfr. Bekendtgørelse fra Miljøministeriet) 

Vandanalyser 

De løbende vandanalyser viser, at vandværket forsat leverer vand af høj kvalitet. 

Tværgående samarbejde 

Samarbejdet med de øvrige vandværker i kommunen fortsætter i Vandrådets regi. Erling El
berg repræsenterer Havdrup Vandværk i Vandrådet, hvor han er næstformand. 

Tværledningen mellem Havdrup Vandværk og Solrød Vandværk skylles regelmæssigt igen
nem, således at den er klar i tilfælde af nedbrud i Havdrup eller Solrød landsby. 

Andelshavere 

Ved udgangen af 2014 havde vandværket 1707 andelshavere. Der blev i 2014 afregnet et 
forbrug på ca. 182.000 m3. Formanden omtalte de udfordringer af økonomisk og administrativ 
karakter, som indtræder, når den afregnede vandmængde på et tidspunkt overstiger 200.000 
m3, og vandværket herefter bliver underlagt Vandsektorloven. Konsekvensen vil blive dyrere 
vand for andelshaverne, stram administrativ styring fra Forsyningssekretariatet (Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen) og forbud mod at spare midler op til f.eks. udskiftning af ledninger og 
anlægsinvesteringer på vandværket. Midler til sådanne formål skal fremskaffes ved optagelse 
af lån, som forrentes på markedsvilkår. 

Øvrigt 

Den 9.9.2016 er det 25 år siden det nuværende vandværk bliv taget i drift. 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. 

Efter uddybning af et par af beretningens punkter kunne bestyrelsens beretning tages til efter
retning. 

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Kassereren gennemgik hovedtallene i det aflagte regnskab. 



SKAT har ændret praksis vedrørende vandindvindingsafgift. Afgiften er nu indeholdt i det be
løb, som afregnes som vandskat, jf. takstbladet. Årets resultat er derfor ca. 0,5 mio kr bedre 
end budgetteret. 

Bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende, og vandværket er velkonsolideret. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 5. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af prognose for det kommende år 

Kassereren gennemgik budgettet for 2015 samt prognosen for 2016. 
Budget og prognose blev godkendt. 

Punkt 6. Valg i henhold til vedtægterne 
• 

- Valg af formand. Per Felby blev genvalgt. • 

- Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Jørn Ørsnæs blev genvalgt. • 

- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Martin Hoffmann blev valgt og Henning Chri
stiansen blev genvalgt. • 

- Valg af 1 statsautoriseret / registreret revisor. John L. Petersen blev nyvalgt. • 

- Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Frank Henriksen og Jørgen Post 
Pedersen blev begge Dgenvalgt • 

- Valg af 1 revisorsuppleant. Torsten Alveen Smidt blev genvalgt • 

Punkt 7. Eventuelt 

Der var ingen spørgsmål til dette punkt, og dirigenten kunne takke for god ro og orden. For
manden afsluttede generalforsamlingen. 

Jørn Ørsnæs / dirigent og referent Per Felby / formand 


