Mødereferat af
ordinær
Generalforsamling 2019

30.03.2019

Onsdag d. 27 marts 2018 kl. 19:30 på Lynge Kro
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Valg af dirigent:
Der var ingen af de fremmødte der ønskede at varetage dirigentposten hvorfor bestyrelsen
foreslog Klavs Høgh fra bestyrelsen som dirigent, hvilket blev vedtaget.
Dirigenten takkede for tilliden og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og at dagsordenen var efter vedtægterne.
Fremmødte ca. 30 personer, samt Peter, Klavs og Benny fra bestyrelsen. Birgitte og Ole fra
bestyrelsen havde lagt sig med sygdom.
Lidt færre personer end normalt.
Referent: Per Beck Laursen (bestyrelsessuppleant)

2:

Bestyrelsens beretning for år 2018:
Formand Peter Christiansen kom godt rundt om de ting, der nu engang rører sig i Uggeløse
Vandværk. Der er sket meget siden sidste generalforsamling.
Vandkvalitet: Alle vandprøver har vist at vandkvaliteten overholder de opstillede krav. En
enkelt prøve, foretaget direkte hos en forbrugers tappested, viste et lidt forhøjet indhold af
jern, men den udtagne dobbeltprøve var under kravværdien. Den første prøve var formentlig
påvirket af lidt rust i rørsystemet.
I 2017 konstateredes klorerede opløsningsmidler i vandet fra indvindingsboringerne, men
der blev dog ikke konstateret opløsningsmidler i vandet fra vandværket og der har heller
ikke i nogen af de udtagne supplerende efterkontrolprøver i 2018 været påvist indhold af
klorerede opløsningsmidler i det udpumpede vand til forbrugerne.
Regionen er gået ind i sagen og er påbegyndt kortlægning og undersøgelser af forholdene.
Når deres rapport foreligger vil den blive lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen har besluttet at fremrykke den planlagte boringskontrol på boring 4, så det
oppumpede grundvand herfra undersøges med en omfattende analyse, herunder også
klorerede opløsningsmidler. Supplerende udtages 3 gange om året vandprøver for analyse
fra det udpumpede vand og disse analyseres for chlorerede opløsningsmidler.
Uggeløse vandværk har forelagt analyseprogram for 2019 til Allerød kommune og
kommunen har godkendt dette uden bemærkninger. Supplerende er indvindingsstrategien
omlagt, så indvindingen foretages fra alle 3 boringer samtidigt så det udpumpede vand
består af lige dele vand fra alle 3 boringer.
Træffes nye indhold vil supplerende analyser blive foretaget og den tætte dialog med
Allerød kommune vil blive genoptaget.
Der er pt. budgetlagt i 10 års investeringsplanen med en ny indvindingsboring i 2023.
Spm, fra generalforsamlingen: Hvor kommer de klorerede opløsningsmidler fra og hvor
kommer UV’s vand fra?
Per forklarede med baggrund i et af Regionens kort, at strømningen til UV’s 3 boringer
kommer fra nordøst og i øjeblikket kigger regionen på de aktiviteter der har været i Lynge i
den retning. Der er specielt et renseri og en gammel ”lampefabrik” som er i søgelyset som
ligger lidt opstrøms (nordøst for værket), men grundlæggende kigger de også mere bredt.
Den ”nye” plantegift Desphenyl-Chloridazon er der analyseret for i alle 3
indvindingsboringer og denne er ikke konstateret. Alle analyser kan ses på hjemmesiden.
Uggeløse Vandværk følger også de nye retningslinier med at prøve rudtaget hos forbruger
skal udtages uden at vandet løber først, hvorved afsmitning fra husstandens rør kan påvirke

vandkvaliteten. For håndtering af denne regel udtages en supplerende dobbeltprøve efter at
vandet har løbet lidt, så der kan forventes frisk vand i hanen.
Beredskabsplan: UV’s beredskabsplan er under opdatering, hvilket er en større opgave da
den gamle er en ren papirversion som nu skal digitaliseres.
Hjemmeside: Opdateres løbende og specielt med resultater af vandanalyser.
Vandspild: Husk at tjekke måler for bevægelse når alle haner er lukket med mellemrum.
Dette kan også gøres på de nye elektroniske målere. Forbruger betaler for vandspild efter
måler. Man kan få eftergivet afledningsafgiften til kloakken, hvis en VVS reparatør elle
autoriseret Kloakmester kan godtgøre det ikke er ledt til kloak.
Pris for vand: Forbruger betaler 70,44 kr/m3 ved et forbrug på 100 m3. Vandværkets pris for
levering er fortsat 6 kr/m3 + det årlige abonnement på 250 kr.
Der er ikke konstateret signifikant vandspild fra nettet i 2018.
Takstblad: 2 takster er justerede og en er tilføjet. Disse kan ses på hjemmesiden.
Takst 5: Aflæsningsgebyr ved manglende selvaflæsning ændres til 200 kr.
Takst 6: Rykkergebyr pr rykkerbrev ændres til 200 kr.
Indførelse af nyt flyttegebyr (Ejendomsmæglere forventer vi udfylder stort skema: 350 kr.
Økonomiske aktiviteter: Vandværket har skiftet bank for at reducere de såkaldte negative
renter, hvor vi betaler rente af indestående.
Vandværket: Det har fået nyt tag og rentvandstanken er efterset og renset. SRO-systemet er
opdateret med en speciel stor indsats fra Klavs.
Der arbejdes med planer for nyt tag til generatorbygningen samt en trykreduktionsventil ved
Bastrup for at muliggøre ensartet tryk i hele forsyningsområdet. Der har ikke i 2018 været
stop i vandforsyningen fra vandværket.
Der er i 2018 igangsat en større udskiftning af de gamle målere som aflæses manualet med
nye målere med automatisk aflæsningen og denne udskiftning fortsætter i 2019 og afsluttes
ind i 2020.
Bestyrelsen: De enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder er beskrevet og disse
ligger nu på hjemmesiden.
Krav fra den nye persondatalov er om end lidt forsinket på vej til at blive fuldt indkørt.
Der har været dialog med de omliggende vandværker med henblik på løst såvel som
integreret samarbejde, men interessen fra de øvrige værker har ikke været stor.
Bestyrelseshonorarer: Der har været en ekstra arbejdsindsats for bestyrelsen i forbindelse
med såvel SRO anlægget, it-systemet, samt målerudskiftningen og dette medfører at
bestyrelsen gerne vil udbetale et engangsbeløb på 15.000 kr for dette arbejde til kassereren
(Benny) og et fast årligt supplerende honorar på 15.000 kr samme til den SRO ansvarlige
(Klavs).
Peter forespurgte om generalforsamlingen kan godkende dette, idet honorar til bestyrelsen
skal godkendes her.
Robert Kjær fra generalforsamlingen udtalte at han kunne give sin opbakning til dette.
Generalforsamling bakkede ham op med en klapsalve og dette ansås derfor for godkendt.
Valg til bestyrelsen: Iht. til indkaldelsen afholdes ikke valg til bestyrelsen, men kun valg for
suppleanter.
Sidste år blev UV til et nyt selskab Uggeløse Vandværk A.m.b.a. med nyt CVR- nummer.
Dette betyder ifølge vores vedtægter at UV skal holde valg hvert andet år, så det er ikke i år

UV skal have valg. Men så får vi et lille problem for vores regulativ. I regulativet står der at
der er henholdsvis 2 og 3 på valg hvert 2. år i bestyrelsen. Peter har kontaktet
advokatbistanden fra forenede vandværker i Danmark og spurgt hvordan man klarer dette
problem. Svaret var at der altid skal være ekstraordinær generalforsamling, hver gang der
foretages vedtægtsændringer, hvis der ikke er 2/3 af medlemmerne der er tilstede og
stemmer for på den ordinære generalforsamling. Alt andet der indkaldes til og afholdes
ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj klokken 19.30 på Lynge kro til en hurtig kop
kaffe og afstemning, så de nye ændringer i regulativet giver de korrekte retningslinjer for
valg til bestyrelsen. Information kommer selvfølgelig via Allerød Nyt.
Beretningen blev herefter godkendt med en klapsalve.
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Driftsregnskabet for år 2018:
Benny Rasmussen gennemgik driftsregnskabet.
Benny havde udarbejdet en flot Årsrapport 2018, for Uggeløse Vandværk. Grundet sygdom
i bestyrelsen var regnskabet ikke godkendt af hele bestyrelsen. Den af generalforsamling i
2018 valgte revisor Stig Larsen havde godkendt og underskrevet.
Bennys fremlæggelse blev af en fra forsamlingen betegnet som omfattende og godkendt
med en klapsalve. Godkendelsen er under forudsætning af at alle bestyrelsesmedlemmer
efterfølgende godkender og underskriver. Alternativt skal bestyrelsen vende tilbage til
generalforsamlingen på dette. Der var ingen spørgsmål.
Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden når det er endeligt godkendt og underskrevet.
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Budget for år 2018:
Benny Rasmussen gennemgik budgettet for 2018.
.
Budgettet for 2018 blev derefter enstemmigt godkendt.
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Valg - Bestyrelse
Iht. Bestyrelsens beretning blev der ikke afholdt valg.
Valg Revisor
Stig Larsen blev genvalgt som folkevalgt revisor uden modkandidater.
Valg suppleanter
Per Beck Laursen blev uden modkandidater genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Lindy Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.
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Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Eventuelt:
Nye målere blev diskuteret. De nye målere fjernaflæses af Vandværket så fremtidige
indberetninger, hvis man har fået en ny måler, sker automatisk. UV anbefaler dog at man
tilser måleren en gang imellem for at ”følge med” i forbruget. Klavs forklarede funktionen af
de nye målere.
Mødet sluttede kl. 21:30 i god ro og orden.
Referat godkendt af:

________________________
Dirigent, Klavs Høgh

____________________________
Per Beck Laursen, referent.

