Uggeløse Vandværk A.m.b.a.
VALG AF DIRRIGENT
Bestyrelsens beretning for året 2019
Godaften og velkommen. Mit navn er Peter Christiansen og
som formand for Uggeløse Vandværk vil jeg fortælle lidt om,
hvad der er sket i Uggeløse Vandværk siden sidste
ordinære generalforsamling.
Vi skulle have afholdt ordinær generalforsamling d.18.marts
2020 der var indkaldt, men grundet Covid–19 og
udmeldingen om forsamlingspåbud måtte vi udskyde
generalforsamlingen. Nu er tiderne blevet lidt bedre, så vi
har valgt at afholde den udsatte generalforsamling i dag.
Husk forholdsreglerne mod Corona og husk at vise hensyn.
Bestyrelsen har skrevet beretningen for 2019, den har ligget
på vores hjemmeside siden d. 24. marts, men jeg vil benytte
lejligheden til at læse den op, så alle kan høre beretningen,
efterfølgende vil vi tage nogle af emnerne op og gennemgå
dem lidt grundigere.
Den 24-03-2020

Generalforsamling 2020
En kort beretning fra bestyrelsen

Alle vores analyser har været helt i orden i 2019,(og indtil dags
dato) ud over de ” gamle prøver” er der kommet krav fra
myndighederne om, at der skal undersøges for nye pesticider,
analyserne af de nye myndighedskrav har vist, at der ikke er
tilstedeværelse af disse stoffer i vores boring og i det udpumpede
vand fra vandværket, til forbrugerne. Der har dog været en enkelt
prøve ude på ledningsnettet ved en af vores forbrugere, hvor
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jernindholdet har været for stort, efterfølgende prøve har vist at
jernindholdet og øvrige parameter var ok. Resultater for samtlige
vandprøver fra vandværket kan ses i JUPITER, på vandværkets
hjemmeside.
Regler ved vandspild. Det er stadig forbrugerens pligt at sikre, at
der ikke er vandspild. Uggeløse Vandværk har intet vandspild haft i
2019. Vores ledningsnet er fuldstændig tæt.
Uggeløse Vandværk, bibeholder vores pris på 6.kr. pr.m³. Prisen for
1 m³ vand vil dog stige da Novafos varsler en prisstigning af
vandafledningsafgiften på 4,85.kr. inkl. moms, pr. m³.
Vi har modtaget ca. 4.300 m³ vand fra Lynge Vandværk, som de
skyldte os fra sidste år, da vi forsynede dem med den samme
vandmængde, medens de renoverede deres anlæg. Dette er
muligt, da vi er forbundet med Lynge Vandværk via
ringforbindelsen. Det giver en forøget sikkerhed for at forbrugerne
altid kan få vand.
Der har i årets løb været nogle strømafbrydelser i vores område.
Strømafbrydelserne har ikke haft indflydelse på vandleverancen fra
Uggeløse vandværk, da vores nødstrømsgenerator har startet ved
hver strømafbrydelse, og efter 20 sekunder har vi vores egen
strømforsyning. Nødforsyningen sikrer at alle vandværkets
funktioner bibeholdes på 100 %. Grundet nødstrømsanlægget har
der ikke været leveringsstop fra Uggeløse Vandværk i 2019 (og
indtil nu kan jeg tilføje). Ved åbning af nødforbindelserne har vi
været udsat for, at der er frigivet okker fra ledningsnettet, dette
prøver vi at modvirke ved at foretage kontrollerede
gennemskylninger af nettet på de mest kritiske steder.
Uggeløse Vandværk overgik forrige år fra et I/S til A.m.b.a.
(Andelsselskab med begrænset ansvar). I den forbindelse, er alt
OK.
Der er kommet nyt tag på vandværkets generatorbygning.
Vandværkets udstyr bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt og
er i god stand.
Et lille udpluk af Bestyrelsens arbejde.
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Der har været god aktivitet året igennem. Ud over
generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling, samt 6
ordinære bestyrelsesmøder, har der også været møder med Allerød
kommune vandrådsmøder, m.m.
Der er snart sat elektroniske vandmålere op i hele vores område. Vi
håber de sidste bliver sat op inden sommerferien. Måske bliver de
forsinket på grund af disse Corona tider. Det var ikke lige med, i
vores planer for 2020. Stort set alle vores medlemmer har i dag
elektronisk vandmåler. Der er enkelte af målerne hvor vi ikke
modtager data fra overhovedet, eller med lav frekvens, derfor vil
nogle af jer nok få et ekstra besøg hvor der bliver opsat en
antenneforlænger på måleren.
Som det fremgår af beretningen er status for Uggeløse Vandværk
meget tilfredsstillende.
1. Det leverede vand er af god kvalitet (kun en mindre
overskridelse) grundet rust i vandet.
2. Der har ikke været leveringsstop.
3. Ledningsnet og produktionsapparat er i god stand
4. Ingen prisstigninger på vandet fra Uggeløse Vandværk

Alle vores vandprøver har overhold de krav der er til
vandkvaliteten, det skal dog bemærkes, at der har været en
enkelt prøve, der har vis forhøjet jernindhold ude hos en af
vores forbrugere. Årsagen til det høje jernindhold i prøven
skyldes formentlig, at der har været afgivet lidt rust eller
okker fra rørsystemet til vandet i forbindelse med at vi under
en strømafbrydelse har forsynet Vassingerød med vand. Vi
har haft enkelte forbrugere, der har været udsat for, at der
er blevet frigjort okker fra rørene, det er blevet klaret med en
kraftig gennemskylning af rørsystemet.
bestyrelsen besluttede sidste år at fremrykke
boringsprøverne for boring 4. til juni 2020. Efter den
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lovmæssige plan og Uggeløse vandværks analyse plan,
skulle dette først ske inden november 2021. Bestyrelsen har
også vedtaget at vi udtager ekstra prøver afgang værk 3
gange om året for at analysere, om der er tilstedeværelse af
klorerede opløsningsmidler i det vand, der bliver leveret til
forbrugerne.
Boringsprøven fra boring 4 i juni 2020 viste, at alle
parametre var overholdt (99 stk.), det samme var tilfældet
for de 3 ekstraprøver, hvor der ikke blev konstateret
tilstedeværelse af klorerede opløsningsmidler. Vores
analyseprogram er udarbejdet i samarbejde med DONS
vandanalytiske laboratorium og godkendt af Allerød
kommune.
Alle vores analyser kan ses på vores hjemmeside, vi
tilstræber at analyseresultaterne offentliggøres senest 14
dage efter modtagelse fra vores laboratorium.
Vores Analyser vises i Nyt GEIS system
VANDSPILD Der er nogle få af vores interessenter, der har
været uheldige at blive udsat for vandspild. Vi bør alle
kontrollere vores vandmåler med jævne mellemrum. Hvis
uheldet er ude kan man få eftergivet noget af afgiften.
Det er forbrugerens ansvar at vandinstallationen er tæt.
Vær speciel opmærksom på løbende toiletter og utætte
sikkerhedsventiler på varmtvandsbeholderen. Ved vandspild
(300m³ + normalforbrug/ afledning Novafos 100m³) kontakt
vandværket.
Bestyrelsen arbejder på, at det bliver muligt for den enkelte
forbruger at få et login til sin egen måler, med mulighed for
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at få tilsendt en alarm via sms eller e-mail hvis der er tegn
på vandspild.

Vandspild for UV i 2019.
Samlet oppumpet mængde 90.421 m³
Udpumpet til forbrugerne 88.258 m³ incl. 4.370 m³ modtaget
fra Lynge Vandværk (afregning fra sidste år).
”Vandspild” vi har afregnet for mere end vi har udpumpet
(90.421-88.258) /90.421 *100 = -2,4%
En helt ny vandmåler må have en fejlvisning på ± 2 % og en
der er i drift ± 4 % (3 års rest tid). Vores ledningsnet er helt
tæt og vores spild er indenfor måleunøjagtigheden.
DRIFTSSTOP - INGEN VAND Indenfor det sidste år har
forbrugerne ikke oplevet at have været uden vand.

PRISEN PÅ VORES VAND
Der er ikke planer om at vandværket ændrer på vand
prisen. Som det fremgår af nedenstående billag, er prisen
for 1m³ vand 72,16 kroner + fast bidrag 250 kroner + moms
pr. m³. Vandværkets pris er fortsat kun 6 kroner + moms
pr.m³. + fast bidrag, Afledningsbidraget er steget med 4,85
kr. incl. Moms.
Hvis vandværket hævede prisen som NOVAFOS med 4,85
kr. pr. m³. ville vi få en forøget indtægt på ca. 428 tusinde
kroner årligt ??
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Prisen på vand kan opgives og udregnes på mange måder,
her er nogle eksempler, men først lidt forklaring på de
forskellige udtryk.

Vandlevering = prisen fra UV for alt fra oppumpning til
levering.
6,00 kr pr. m³
Grøn afgift til staten = Vandafgift, afgift på ledningsført vand; den
blev indført i Danmark i 1988 i forbindelse med de grønne afgifter for at
formindske vandforbruget og dermed spare på vandresurserne. (”Svend
Auken skatten”)
6,18 kr. pr m³

Vandleveringsafgift = Pris for transport af spildevand og
rensning af spildevand. Afregning via Novafos i vores
område.
45,36 kr. pr. m³
Drikkevandsbidrag = Du betaler et drikkevandsbidrag, som stat og
kommune bruger til at beskytte grundvandet. Bidraget går blandt andet til at
anlægge sprøjtefri zoner ved boringer.
0,19 kr. pr. m³

Fast bidrag = Beløb alle medlemmer betaler til UV 250 kr.
.
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(Her er en af årsagerne til at vi ikke har haft leveringsstop i
løbet af 2019. BILAG (16-17-18) Generatoranlæg
Sidste år meddelte jeg følgende
Side 7 af 11

”Jeg vil som formand meddele at arbejdsbyrden for
bestyrelsesarbejdet i Uggeløse Vandværk er så omfattende
at honorarerne skal hæves betragteligt eller der skal
ansættes personale til at varetage denne opgave, f.eks. i
forbindelse med samarbejde med de øvrige vandværker i
kommunen, eller vi skal være bedre til at købe den hjælp vi
skal bruge. Denne opgave vil bestyrelsen arbejde på i det
kommende år.
Bestyrelsen er ikke helt klar med denne opgave endnu, men
vi arbejder videre med denne sag og har et punkt under
punkt 5. indkomne forslag. Jeg vil godt nævne nogle af
vores udfordringer til forsamlingen.
Først et lille udsnit af hvad der står i vores vedtægter.
1: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
2: Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn
nødvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.
3: Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller
årsregnskab og budget. (Skal godkendes hvert år på
generalforsamlingen)
4: Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.
eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Det betyder at bestyrelsen kan vælge at lade nogle
arbejdsopgaver blive udført af forskellige firmaer, f.eks.
gartnerarbejde, rengøringsarbejde, ledningsoptegnelser,
konsulenthjælp og lignende, det eneste det kræver, er at
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bestyrelsen finder det bedste og billigste tilbud, er tilfreds
med ydelsen og budgettet overholdes, så vil udgiften
efterfølgende fremgå af vores regnskab og
”generalforsamlingen” vil ikke blive hørt. Såfremt
Bestyrelsen udpeger et af bestyrelsesmedlemmerne til at
udføre en ekstraopgave eller bestyrelsesarbejdet på nogle
punkter, har medført et ekstraordinært tidsforbrug, er det jo
rimeligt, at der udbetales et ekstra honorar til pågældende
bestyrelsesmedlem. Honoraret kan sidestilles med at
bestyrelsen havde købt opgaven ”ude i byen” formodentligt
til en meget højere pris og et ekstra arbejde for bestyrelsen
for at sikre at arbejdsopgaven blev udført som UV ønsker
det.
Sidste år på generalforsamlingen meddelte jeg at vi
forventede, at der ville være ekstraopgaver i forbindelse
med overgangen til de nye elektroniske måler. Der har
været store udfordringer og meget ekstraarbejde. UV har
valgt en daglig opsamling af udvalgte data fra de
elektroniske vandmålere, alle øvrige vandværker i
Kommunen har valgt en simplere løsning, hvor de kan
opsamle data f.eks. ved at bestyrelsen lejlighedsvis kører
forbi ejendommen/ vandmåleren og på den vis aflæser
vandmåleren. Benny har udført mange ekstra opgaver i
forbindelse med udskiftning registrering af alle de nye
målere. Så bestyrelsen har besluttet at indstille til
generalforsamlingen at Benny skal modtage et
engangshonorar for denne opgave på 20.000 Kr. Vi skal
være opmærksomme på at vi nu har 922 målere i vores
Side 9 af 11

område. Bestyrelsen er lidt i tvivl om hvorvidt dette skal
meddeles generalforsamlingen og generalforsamlingen skal
godkende dette under bestyrelsens beretning eller det blot
skal godkendes under regnskabet, derfor er vi kommet med
et forslag om at bestyrelsen kan honorere indtil 10.000 kr.
for ekstraudført arbejde, uden at det skal nævnes under
beretningen, så er vi helt sikre på, at vi gør det rigtigt.
Bestyrelsen er helt klar over at udbetaling af ekstra
honorarer ikke skal være en form for fast tillæg til honoraret,
men et ekstra honorar skal udbetales for et ekstra udført
stykke arbejde. Jeg vil foreslå at vi tager dette under punkt
5. Forslag fra bestyrelsen.
Så en lille krølle på det med ekstra opgaver.
måleraflæsning og indhentning af data, (vi har desværre
mange af vores forbrugere, der ikke indberetter deres
vandforbrug til tiden (det var sidste år, dem med de gamle
målere), og der er en del der skal rykkes, det giver meget
ekstraarbejde. Jeg kan nævne at vores kasserer i Uggeløse
vandværk har indkasseret over 20.000 kroner i manglende
aflæsningsgebyr, rykkergebyr, udflytningsgebyr og sparet
porto. Portoomkostningerne er meget reduceret, dels
anvendes der mail i stort omfang og kasseren aflevere de
fleste breve/rykker pr. cykel. Så er vandværket også sikker
på at forbrugerne har modtaget rykkerbrevet.
Når vi ser på De forenede vandværker i Danmark og deres
forslag til honorarer og aflønning af
vandmåleradministration. Er det beløb der udbetales i
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Uggeløse Vandværk til honorar ca. det halve af hvad FVD
anbefaler. Et job som vandmåleradministration anslår FVD
til at udgøre 95 til 125 kroner pr. måler. Vi har 922 det vil
svar til en udgift der er stører end det vores kasserer og
regnskabsfører modtager i samlet honorar. Så bestyrelsen
udfører et godt og billigt stykke arbejde, men vi skal sikre at
bestyrelsesarbejdet ikke blive en sur pligt og glæden ved
arbejdet drukner i en stadig voksende arbejdsbyrde.

Samarbejdet med de øvrige vandværker går godt vi
deltager i vandrådsmøderne, hvor vi blandt andet i denne
Coronatid har fået tilbud om at Lillerød og Birkerød
vandværk er villige til at hjælpe os teknisk (de har
fuldtidsbemanding) hvis der skulle opstå sygdom eller
lignende hos Tage Bagger som vi pt. blandt andet
anvender til overvågning af vandværket. Derimod er der
ikke den store samarbejdsvilje, når der tales om
sammenlægning af vandværker og reduktion af
bestyrelsespladser, dog vil de fuldbemandeanlæg gerne
tilbyde hjælp i form for bogholderi, regnskabsføring,
målerkontrol og lignende.

Dette var bestyrelsens beretning for året 2019, såfremt der
er spørgsmål vedrørende beretningen, vil jeg og den øvrige
bestyrelse svare så godt vi kan.
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