Brunskær Vandværk A.m.b.a.
www.brunsvand.dk
best@brunsvand.dk

Referat af
Ordinær generalforsamling
lørdag den 16. juni 2018 kl. 10:30
i Østergård Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2017/2018
3. Regnskab for 2017
4. Budget og takstblad for 2019
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen for en 2-årig periode er:
Mogens Larsen, Kasserer/Drift
Lars Henningsen, Drift
Holger Andersen, Bestyrelsesmedlem
Keld Jørgensen, Vagttelefon

7.
8.

På valg til suppleant for en 1-årig periode er:
Gert Sager, 1. Suppleant
Vacant, 2. suppleant
Valg af revision
Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, således som den har været konstitueret i det forgangne år:
Mogens Gjøe
Maj Solberg
Mogens Larsen
Lars Henningsen
Holger Andersen
Keld Jørgensen
Gert Sager

Formand/sekretær
Kasserer (fratrådt 31/12-2017)
Kasserer/Driftovervågning (Tiltrådt 1/1-2018)
Bestyrelsesmedlem, Drift opgaver
Bestyrelsesmedlem, Øvrige opgaver
Bestyrelsesmedlem, Vagttelefon (Tiltrådt 1/1-2018)
1. suppleant

Formanden informerede om, at Maj Solberg fratrådte den 31/12-2017 efter nogle måneders overdragelse. Formanden
takkede Maj for den store indsats hun har gjort for vandværket.
Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret RIR revision, Holbæk, fordi der stilles krav fra
myndighederne om at regnskabet skal følge regnskabsloven og lovpligtige investeringsregler for vandværker. Vores
revisor har revideret regnskabet, i overensstemmelse hermed.
Ad 1) - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Thomas Stokholm, Lejre Vandråd som dirigent for vandværkets generalforsamling. Dette blev
enstemmigt vedtaget.
Thomas Stokholm kunne derefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at den fremsendte dagsorden
var i henhold til vandværkets vedtægter, og at der var 21 fremmødte medlemmer og 20 var stemmeberettiget.
Som stemmetællere blev Holger Andersen (Clematisvej 1-3) og Jette Sager (Bakkesvinget 36) enstemmigt valgt.
Formanden Mogens Gjøe blev valgt som referent.
Ad 2) – Bestyrelsens beretning 2017/2018
Formanden forelagde bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder og et antal projektmøder under Plan BV2013.
Endvidere har bestyrelsen haft repræsentanter på Danske Vandværkers årlige generalforsamling og generalforsamling
i Vandrådet, samt til møder med Lejre Kommune og FORS.
Brunskær Vandværk A.m.b.A – Ligustervej 2-4, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge – CVR-nr. 33126522
Mail: best@brunsvand.dk – Web: www.brunsvand.dk
Bank: Danske Bank – Kontonr. 3409 / 3327024000

Brunskær Vandværk A.m.b.a.
www.brunsvand.dk
best@brunsvand.dk

Vandværkets drift
Vandværket har i 2017 udpumpet 7.349 m3 vand til 253 husstande, mod 7.765 m3 i 2016. Det er et fald på 5 %, hvilket
kan skyldes at forbrugerne sparer mere på vandet og den våde sommer. Den udpumpede vandmængde er over de
sidste 5 år faldet med 1/3 og trenden fortsætter, hvilket naturligvis medfører faldende indtægter fra salg af vand hos
vandværket.
Det periodevise hårde vintervejr har ikke gjort større skader på ledningsnettet, men vi har haft nogle frostsprængninger
på Bøgevang 12, og Ligustervej 5, hvor vandet blev lukket.
Vi fik i slutningen af oktober 2017 foretaget en regenerering af boring-1 af Næstved Brøndboring. Det betød at vandet
i boring-1 ikke havde den ønskede kvalitet. Derfor blev der foretaget en større skylning af boring-1 under overvågning
af vandanalysefirmaet. Efter mange m3 skyllevand, har vi nu igen prima kvalitet på vores vand fra boring-1, godkendt
naturligvis af vores vandanalysefirma.
Under arbejdet med regenereringen af boring-1, konstaterede bestyrelsen, at vores vandanalysefirma Eurofins, var
meget træg at samarbejde med, specielt hvor vi i situationen med boring-1, havde behov for løbende analyser og gerne
hurtige svar. Derfor har vi nu skiftet til Donslab eller R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium A/S, som fremover foretager
de lovpligtige vandanalyser af det udpumpede vand. Donslab er velrenommeret i branchen og udfører opgaver for en
lang række vandværker og firmaer på Sjælland. Vi har fået foretaget prøver for alle de nyeste stoffer, der er omtalt i
pressen og den seneste prøve viste fin kvalitet.
Opstår der problemer med vandforsyningen eller konstateres der brud, kan der lægges en besked på telefonen, sendes
en sms eller e-mail til best@brunsvand.dk. Både telefon og e-mail tjekkes med jævne mellemrum.
Vedligeholdelse
Plan BV2013, som er renoveringen af vandværket, er fortsat i gang på fjerde år efter de 4 kriterier: Vandkvalitet –
Lovlighed – Levetid – Driftsomkostninger – uden at gældsætte vandværket. Vi har opdelt Plan BV2013 i en række faser,
så den både økonomisk og praktisk er mere overskuelig.
SRO-styring/BlueControl (Styring, Regulering og Overvågning) varsler os ved ændringer og problemer, så der hurtigt kan
opdages et vandspild, fald i udpumpningstryk, indbrud og meget mere.
Den næste fase, nyt filteranlæg og kompressor, måtte vi udskyde til næste vinter, for at sikre vi havde budget til
regenereringen af boring-1. Endvidere kræver et nyt filteranlæg, en meget omhyggelig planlægning og er en svær
opgave, hvor det er nødvendigt at etablere et midlertidigt anlæg i indkøringsfasen.
I efteråret 2018, har vi planlagt en regenerering af boring-2, som har højeste prioritet.
Vi håber at kunne nå at få nyt filteranlæg og kompressor inden foråret 2019. Herefter udstår kun den sidste finish
indvendig på vandværket.
I 2017 fortsatte vi den lovpligtige udskiftning af vandmålere i forbindelse med måleraflæsningen. Dette hjalp dels
forbrugere, der ikke selv skulle aflæse måleren, og dels kassereren, der ikke skulle holde rede på flere aflæsninger på
samme måler indenfor det samme år.
De nye målere har tilbageløbsventil og er plomberet. Brydes plomben pålægges forbrugeren et gebyr jf. takstbladet.
Opstår der problemer med vandforsyningen eller konstateres der brud, kan der lægges en besked på telefonen, sendes
en sms eller e-mail til best@brunsvand.dk. Både telefon og e-mail tjekkes med jævne mellemrum.
Myndigheder
Bestyrelsen kan oplyse, at vores klage til Miljøministeriet over et krav i vandindvindingsaftalen om, at vandværket senest
i 2020 skal have digitalt kort over samtlige rørføringer, er faldet ud til vores fordel. Det betyder ikke, at vi ikke skal
udarbejde kort over rørføringer, men blot at vi får mere tid til opsparing til opgaven.
Vandværket og dermed bestyrelsen, pålægges nu og fremover øgede krav og heraf større administrative opgaver.
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I øjeblikket arbejder Lejre kommune med Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som er en handlingsplan, der
beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. I henhold til
Vandforsyningslovens § 13 /1/ skal kommunerne udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområder
udpeget i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.
I oplægget skal Brunskær Vandværk udføre følgende opgaver: 1) Oplysningskampagne om brug af pesticider, 2)
Overvågning af grundvandets kvalitet, 3) Skovrejsning, 4) Forsøge at indgå aftaler om nitratreduktion i særligt sårbare
områder, 5) Forsøge at indgå aftaler om pesticidfri drift I særligt sårbare områder, 6) Risikovurdering af BNBO
(boringsnære beskyttelsesområder).
Lejre Vandråd overvejer at gå ind i sagerne med Lejre Kommune og spille en koordinerende rolle.
De nye krav, har medført en lang række møder, som en eller flere fra bestyrelsen har deltaget i og lægger op til et tæt
samarbejde med andre vandværker i vores område, så her ligger der en stor opgave til den kommende bestyrelse.
Administration / økonomi
FORS har her i foråret spillet ud med, at de mener der betales for meget for at modtage målerdata fra vandværkerne
og vil halvere betalingen. Hvordan udspillet lander, vil vise sig i løbet af de kommende måneder.
Lejre Vandråd overvejer også her, at gå ind i sagen for at spille en mæglerrolle mellem FORS og vandværkerne.
Årsopgørelse for 2017 blev i januar 2018 udsendt via Nets Betalings Service eller indbetalingskort sendt med post med
betaling den 1. februar 2018.
Der var selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2017, og det var så fjerde gang og succesraten var på samme niveau
som sidste år. I år aflæste bestyrelsen måleren hos 6 forbrugere. Det ser ud til at være de samme cirka 10%, som ikke
får aflæst, til trods for mail og SMS-rykkere.
Bestyrelsen opfordrer til, at man husker at få aflæst sin vandmåler i tide og der kan indberettes fra 1. november på
hjemmesiden, på mail eller i postkassen, så årsopgørelserne kan være klar inden udgangen af december.
Vandværket er forpligtiget til at indsende måleraflæsningerne til FORS med kort frist, så det er vigtigt, at forbrugerne
overholder tidsfristen.
Der er mange som har tilmeldt sig betalingsservice, hvilket gør kassererens arbejdsbyrde mindre, men vi måtte desværre
sende rykkere igen i år, for manglende betaling af årsopgørelsen 2017 til 10 forbrugere.
Vandværkets revisor, statsautoriseret RIR revision, Holbæk, sikrer at udarbejdelsen af årsregnskab, sker i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og hvile i sig selv princippet.
Bestyrelsen foreslår, at på Takstblad 2019 forhøjes Tilslutningsbidraget fra kr. 19.125,- til kr. 20.000,- inkl. moms.
Tilslutningsbidraget har ingen betydning for de nuværende forbrugere, men er et ønske om at ligge på niveau med de
øvrige vandværkerne i vores område.
Bestyrelsen foreslår også en nedsættelse af det faste årlige bidrag fra kr. 1.200,- til kr. 1.075,- inkl. moms på takstblad
for 2019. Dette skyldes en nedadgående kurve i behovet for vedligeholdelse i de kommende år.
Sammenligner vi os med andre vandværker i området, ligger vi på niveau.
Hjemmeside/e-mail
På www.brunsvand.dk er det muligt at hente referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, vedtægter,
regulativ, takstblade, vandanalyser samt andre nyttige oplysninger omkring vandværket. Det er også muligt at tilmelde
fremtidige regninger til Betalingsservice og at registrere e-mailadresse til fremtidig modtagelse af post, regninger og
information om vandforsyningen fra vandværket.
På forsiden er der en lille rubrik der hedder Quick-Nyt. Her kan man læse om ting der sker på vandværket løbende.
Opgaver i 2017/2018
En vigtig opgave bliver, at få regenereret boring-2, så vi får et bedre gennemløb og nu har vi erfaringen fra boring-1.
Endvidere skal vi have isoleret brønddækslet ved boring-1, så vi undgår for meget kondensvand.
Som nævnt under vores plan BV2013, så fortsætter den med næste fase 4, som er nyt filteranlæg og kompressor.
Endvidere vil næste hold målere blive lovpligtig udskiftet i 4. kvartal.
De fleste er nok bekendt med, at der er stor opmærksomhed på vand og miljøplaner i disse år og der stilles stigende
krav til vandværkernes bestyrelser. Der bliver flere indrapporteringskrav og overholdelse af love og regler.
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Formanden sidder i Vandrådets bestyrelse og vi håber at arbejdet i Vandrådet, kan give os en bedre indsigt i hvordan vi
fremover skal drive vores vandværk.
Bestyrelsen opfordrer alle, der endnu ikke har gjort det, til at tilmelde sig Betalingsservice og sin e-mail adresse, da det
sparer både omkostninger for vandværket og arbejde for bestyrelsen. Ved tilmelding af e-mail vil der tilgå øjeblikkelig
besked ved stop i vandtilførslen.
Husk at melde til vandværket ved skift af e-mailadresse ellers kan der gå vigtig information tabt.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad 3) – Regnskab for 2017
Formanden gennemgik regnskabet 2017, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og ligger på
hjemmesiden i fuld udgave.
Årets driftsresultat 2017 er et underskud på kr. 6.541. Underskuddet skyldes den beregnede over/underdækning og
betyder ikke, at vi mangler likviditet, da vi har en opsparet kapital i banken på kr. 212.064 at trække på.
Lukke/åbningsgebyr under indtægter er samlet indtægter på gebyrer fra forbrugere, ejendomsmæglere m.fl.
Reparation og vedligeholdelse forbrugere er skift af vandmålere og stophaner i brønde. Reparation og vedligeholdelse
af vandværk er regenerering af boring og en række mindre reparationer.
Møder/kurser dækker bestyrelsesmøder, deltagelse i Danske Vandværkers generalforsamling, møder med FORS, Lejre
Vandråd og deltagelse i kursus om egenkontrol af vandprøver.
Andre finansielle indtægter dækker vandværkets aflæsning af målere og rykkergebyrer for manglende betaling.
Formanden henviste til vores hjemmeside, hvor alle regnskaber ligger med alle detaljer.
Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt.
Ad 4) – Budget og takstblad for 2019
Budget for 2019
Formanden gennemgik budget for 2019 udsendt med indkaldelsen.
Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af den faste afgift fra kr. 1.200,- til kr. 1.075,- inkl. moms, da renoveringen af
vandværket nærmer sig en afslutning.
Forventet indtægt fra salg af vand er nedsat yderligere i budgettet, da det ser ud til at trenden fortsætter.
Forventet indtægt fra salg af målerdata til FORS er nedsat, da FORS har meddelt, at de vil lægge pres på vandværkerne
til at indgå en billigere aftale end i dag. Betalingen for målerdata, er et emne som Lejre Vandråd vil prøve at forhandle
med FORS om.
Teksten ”Refusion Lejre Kommune”, vil fremover blive ændret til ”Målerdata FORS”.
Teksten ”Lukke/åbningsgebyr” under indtægter er samlet indtægter på gebyrer fra forbrugere, ejendomsmæglere m.fl.
og vil fremover hedde ”Gebyrer”.
Reparation og vedligeholdelse vandværk, skønnet til kr. 350.000, dækker en regenerering af boring-2, samt næste fase
af plan BV2013, som er udskiftning af filter og kompressor.
Endvidere er der afsat kr. 50.000 under reparation og vedligeholdelse forbrugere til lovpligtig udskiftning af målere.
Forbrugsafgifter skyllevand forhøjes, da der tidligere er skønnet for lidt. Til gengæld er Elforbruget sat ned.
Kontorartikler er sat ned, da vi sender mere på mail. Kørselsudgifter er sat lidt op, da der bliver flere og flere møder med
kommunen og FORS.
Der forventes et driftsmæssigt underskud på 189.742 i 2019. Et underskud betyder dog ikke, at vi mangler likviditet, da
likviditeten ved udgangen af 2019 forventes at være et overskud på kr. 16.362.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgettet for 2019, som blev enstemmigt godkendt.
Takstblad for 2019
Formanden gennemgik herefter taksblad for 2019.
Tilslutningsbidraget er forhøjet til kr. 20.000,- for at ligge på niveau med de øvrige vandværker i området. Det får ingen
betydning for de eksisterende forbrugere.
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Bestyrelsen har foreslået, at det faste årlige bidrag nedsættes fra kr. 1.200,- til kr. 1.075,- inkl. moms. Nedsættelsen er
et udtrykt for, at vores plan BV2013 er ved at nå sin afslutning.
Herudover er taksterne de samme som i 2018.
Takstblad for 2019 blev enstemmigt godkendt.
Formanden oplyste, at takstbladet 2019 efter generalforsamlingen vil blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune
og derefter lagt på hjemmesiden.
Ad 5) – Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at vandværket overgår til Danske Vandværkers standardvedtægter, hvilket betyder følgende en
række ændringer. Formanden gennemgik ændringerne, som er vedlagt dette referat som bilag.
De nye vedtægter blev enstemmigt godkendt.
Formanden gjorde opmærksom på, at på grund af et for lille fremmøde på generalforsamlingen, kan de nye vedtægter
ikke træde i kraft før der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Det giver også tid til at læse de nye
vedtægter igennem og man er i den anledning velkommen til at sende spørgsmål til bestyrelsen på mail eller pr. brev.
Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt, hvornår den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt.
Ad 6) – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Medlemmer
På valg til bestyrelsen for en 2-årig periode var Mogens Larsen, Lars Henningsen, Holger Andersen og som indtrådt
suppleant, Keld Jørgensen.
Alle var villige til genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt.
Da de nye vedtægter ændrer på valg til bestyrelsen, vil den 2-årig periode blive udfordret på næste generalforsamling.
Suppleanter
På valg til suppleant for en 1-årig periode var Gert Sager, som var villig til genvalg og blev valgt enstemmigt.
2. suppleantposten var ledig og da ingen kandidater ønskede at melde sig, er den fortsat ledig.
Ad 7) – Valg af revision
I 2018 er der ikke valgt en intern revisor og revisionen ligger derfor kun hos vores revisor RIR, Holbæk.
Formanden opfordrede til at valg af en intern revisor, for selvom alt nu ligger digitalt, er det ikke en umulig opgave.
Det lykkedes ikke at finde en kandidat, så revisorposterne er fortsat ledig.
Ad 8) – Eventuelt
Willy Nielsen, Cedervej 15 foreslog at den ekstraordinære generalforsamling for nye vedtægter, kunne holdes på
græsplænen på vandværket. Det tog bestyrelsen ad nota.
---oo0oo--Formanden takkede generalforsamlingen for fremmødet og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

________________________________
Formand, Mogens Gjøe
Referent

________________________________
Dirigent, Thomas Stokholm
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