
 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt 
torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i Jersie Forsamlingshus. 
 
Gæst: Peter Søndergård fra Deloitte 
 
Generalforsamlingen åbnes: 
 
Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling 
og gik derefter over til pkt.1 på dagsordenen. 
 
 
1: Valg af dirigent: 
 
Bestyrelsen foreslog advokat Morten Winsløv. Der var ingen modkandidat, Morten Winsløv 
blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen, i henhold til vandværkets vedtægter, var 
lovligt indkaldt og at alle de i vedtægten anførte dagsordenspunkter var med i 
indkaldelsen. 
 
Dirigenten oplyste, at der var 19 andelshavere til stede. Der var afleveret 1 fuldmag hvilket 
i alt gav 20 stemmeberettigede. 
 
Dirigenten gik herefter over til næste pkt. på dagsordenen. 
 
2: Bestyrelsens beretning  
  
Formanden Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med 
undertegnede som fortsat formand. For god ordens skyld præsenteres bestyrelsen, som 
den ser ud i dag: 
 
Per Hangaard, næstformand 
Finn Rosleff Hansen, kasserer 
Jan Jakobik , sekretær 
Erik Liljeberg, bestyrelsesmedlem 
Arne Bonnesen, bestyrelsesmedlem 
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Nicolaj Schiørring, bestyrelsesmedlem 
  
De ansatte har i 2017 været: 
 
Driftschef Hans Odder 
Økonomi og kundepleje Carsten Tornbo 
Driftsassistent Henrik Freese 
Medhjælper/gartner John Juul Hansen 
Medhjælper Fadi Ali 
 
Antallet af andelshavere er nu på 5531, hvilket er en mindre tilgang, som er sket i takt med 
bebyggelse af Trylleskov strand.. 
 
Bestyrelsen har valgt at nedlægge forretningsudvalget mod at afholde øget mødefrekvens. 
Der er således afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder.  
Derudover har formand og driftschef haft møder med rådgivere, kommune, m.v.  
 
Vandkvalitet. 
 
Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende. Vi får taget adskillige vandprøver løbende 
gennem året. Resultatet af den seneste store vandprøve vil altid være tilgængelig på 
vandværkets hjemmeside. 
Som bekendt har der i 2017 været stor mediedækning omkring forekomst af 
sprøjtemiddelrester chloridazon bl.a. på Fyn. Solrød Vandværk har foretaget ekstra 
prøvetagning af samme årsag. Der er ikke fundet noget i vores vand. 
 
Vandmængder. 
 
Vort vandspild i 2017 var på 9,1 %.  Det betyder, at vi ikke skal betale vandskat for spildet. 
En del af det spild vi har haft skyldes bl.a. 2 større brud på hovedledninger. 
Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler. Vi har gennem 
2017 konstateret, at mange stophaner ikke virker. Disse udskiftes i takt med at den 
manglende funktionalitet opdages. Vi forsøger at varsle forbrugerne, når der lukkes for 
vandet, men det er ikke muligt altid at gøre dette, når der opstår akutte situationer. Der 
skal her rettes en tak til andelshavere, som gør os opmærksom på pludselige brud. Vi 
forsøger efter bedste evne at reparere disse brud inden for kort tid efter deres opståen, 
uanset tidpunkt på døgnet. Vi gør alt hvad vi kan, men beder om forståelse for at det ikke 
altid er muligt at nå at rette hjemmesiden.  
 
 
Målere. 
 
Udskiftning af målere er godt i gang. Det har været vort mål, at udskifte 1000 målere om 
året således at vi har elektroniske aflæsninger fra alle. Tidsplanen er fulgt og vi mangler pt. 
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at udskifte ca 100 målere. Når alle målere er skiftet og de nødvendige antenner opsat er 
det vore mål, at aflæse målerne 1 gang i timen. Vi vil således blive i stand til at varsle 
forbrugerne, såfremt der er brud på et rør i dit hus.  Det vil hjælpe med at spare på vandet 
og sikre dig mod ubehagelige overraskelser på vandregningen.  
 
Drift. 
 
Vandværket er fortsat velfungerende. Vi har været skånet for større uheld som har medført 
driftsstop.  
 
Anlægsarbejder 
 
Der er i 2017 udført ledningsomlægninger i forbindelse med udvidelsen af Christians 
Have, tilslutning af boringerne H3 og H4 (Jersie kildeplads) til eksisterende råvandsledning 
samt byggemodning af 3 storparceller i Trylleskov Strand. Hertil kommer udskiftning af 
store skydeventiler med dertil hørende forgreningsarrangementer. De sidstnævnte 
arbejder er udført som natarbejde for at minimere generne for borgere og handlende i 
Centret. 
 
Myndigheder. 
 
Samarbejdet med Kommunen og de kommunale instanser er tilfredsstillende. Vi føler selv, 
at vi på mange områder bliver anset som en ligeværdig partner, når der forhandles på 
forskellige niveauer.  
 
 Økonomi. 
 
Andelsselskabets økonomi har taget en stor del af tiden på bestyrelsesmøderne. Vi er 
forsat omfattet af vandforsyningsloven og dermed de regler og forordninger som udstikkes 
fra Forsyningssekretariatet.  
Som nogle nok har læst eller hørt om, har de to store organisationer  DANVA og Danske 
Vandværker valgt at anlægge sag mod SKAT på vegne af flere vandværker. Sagen drejer 
sig om værdiansættelser af bl. a. ledningsnet og inventar. Denne sag har været for 
Landsretten og er blevet anket til Højesteret. Der vil derfor gå nogen tid før sagen kan 
betragtes som endeligt afsluttet. 
 
Bestyrelsen har fundet det nødvendigt, at prisen for vand i 2018 skal stige.  Fastafgiften er 
356,25 kr og m3 prisen er 13,55 kr. Samlet afgift til staten er 7,95 kr pr. m3. De nævnte 
beløb er inkl. Moms. 
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Persondataloven 
 
Den  25. maj 2018 træder persondataloven i kraft. Solrød Vandværk er helt og holdent 
rede til at følge loven fra dens ikrafttræden.  
 
 
Vandrådet for Vandværkerne i Solrød Kommune.  
 
Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune blev nedlagt i oktober 2017. 
Der var på det tidspunkt kun 5 vandværker tilbage i rådet. 
Vi samarbejder dog fortsat på flere områder. 
 
Planer for 2018.  
 
Som tidligere meddelt håber vi på at kunne få lavet en ny råvandsledning fra Jersie til 
Solrød Vandværk, så vi kan få implementeret de to seneste boringer fuldt ud. Prisen for en 
sådan ny råvandsledning vil ligge på 3,5 mio. kroner. 
Økonomien har ikke været til det i det forgangne år og det må forventes, at det tidligst sker 
i 2019. 
 
Arbejdet med udførelsen af en nødforsyningsledning mellem Greve og Solrød, er sat i 
bero. 
 
Der arbejdes også på at udnytte at alle andelshavere ved årets udgang har elektroniske 
målere. Der skal derfor opsættes nogle få antenner til at indsamle data. Det håber vi, vil 
kunne lade sig gøre på bl.a. fjernvarmeværkets skorsten og ved at anvende master som 
allerede eksisterer eller som vil blive opstillet.  
 
Trylleskov strand området forventes fuldt udbygget i løbet af 2018 og der er derfor ikke 
store forventninger til indtægter i form af tilslutningsafgifter i den nærmeste fremtid, 
 
Fra min side skal der slutteligt lyde en tak til den øvrige bestyrelse og personalet for et 
godt konstruktivt samarbejde. 
  
Med disse sidste ord overgives beretningen til generalforsamlingen. 
 
Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte om der var spørgsmål til 
beretningen. 
 
Jørgen Hansen Majsmarken spurgte til afkalkning af vandet. 
 
Formanden svarede, at vandets hårdhed er 19 - 21 hårdhedsgrader og at det spaltes 
elektronisk på vandværket, men det fjernes ikke. 
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Der er vandværker bl.a. St. Heddinge og Brøndby vandværker, som fjerner noget af 
kalken, hvilket medfører en hel del affald, som skal bortskaffes. 
 
Jørgen Larsen, Pirolvænget spurgte, om investeringerne til store opgaver feks. i 
forbindelse med ny jernbane og mortorvej er med i investeringsplanen. 
 
Formanden svarede, ja de er med i vandværkets 10 årige investeringsplan. 
 
Vandværkets investeringsbudget vil fremover være tilgængeligt på vandværkets 
hjemmeside. 
 
Jørgen Larsen spurgte om der kan komme prisstigninger. 
 
Kasserer Finn Rosleff Hansen svarede, at det ikke kan udelukkes, da 
Forsyningsdirektoratet ikke giver os lov til at spare op, og alle større anlægsopgaver, skal 
lånefinasieres. 
 
Per Feldby Havdrup Vandværk takkede for det gode samarbejde mellem Solrød og 
Havdrup vandværker. 
Per Feldby oplyste, at Havdrup Vandværk får opstillet et prøveanlæg til fjernelse af kalk. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
  
 
 
3: Godkendelse af regnskab 
 
Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik det reviderede regnskab og balancen. 
 
Årsrapporten og regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside. 
 
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. 
 
Jørgen Larsen bad om en forklaring på over og underdækning. 
 
Peter Søndergård fra Deloitte gav en forklaring. 
 
Jørgen Larsen spurgte hvad der var brugt 6 mio kr. til. 
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Hans Odder forklarede at de var brugt på kildepladser i Jersie samt på ventiludskiftninger i 
forsyningsområdet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 
4: Budget for 2016: 
 
Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik budgettet for det kommende år, samt 
investeringsoversigten. 
 
Materialet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 
5: Valg til bestyrelsen for 2 år. 
 
På valg er: Erik Liljeberg villig til genvalg. 

Per Hangaard villig til genvalg 
Arne Bonnesen ønsker ikke genvalg. 

 
Bestyrelsen foreslår Jørn Christiansen 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. 
 
Alle blev valgt. 
 
 
6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
 
Bestyrelsen foreslog genvalg til Jean Torp. 
Bestyrelsen har ingen forslag til 2. suppleant. 
 
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. 
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Kjeld Lundin tilbød sig. 
 
Begge blev valgt. 
 
 
7: Valg af kritisk revisor for 1 år samt ekstern revisor. 
 
Bestyrelsen foreslår Jan W. Juhl samt genvalg af revisionsselskabet Deloitte. 
 
Begge blev genvalgt. 
 
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
 
Bestyrelsen har ingen forslag til revisorsuppleant, og da der ikke kom yderlige forslag blev 
ingen valgt. . 
 
 
8: Behandling af indkomne forslag. 
 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
9: Eventuelt. 
 
Alf Winter, spurgte om betaling af vandregningen kunne deles over flere måneder. 
 
Formanden svarede, at det var der ingen planer om. 
 
Spørgeren ønskede en reminder i god tid for indsendelse af forslag  
Bestyrelsen vil sørge for dette. 
 
Der var ikke flere der ønskede ordet under eventuelt. 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede dirigenten for en god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. 
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Solrød Strand den 12.-04.-2018 
 
 
 
 
 
Morten Winsløv Jan Jakobik 
Dirigent Referent 
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