
REFERAT
Ordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.

den 21.03. 2013

1. Valg af dlrigent
Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.
Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden
modkandidat.
Jørgen Herholdt takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt
varslet.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen :

Driften påvsndværket
I detforløbne år er udpumpet 97.00Ad drikkevand.

Vøndkvaliteten
Der bliverforetaget en række målinger afvandlwaliteten, og her har der ikke været tegn på problemer.
Langt deJleste målinger erforetaget efier en plan, som erfastlagt lovmæssigt.
Detforhindrer os ikke i at supplere med ekstra målinger, og det har vi gjort, således at der ikke er mere
end en måned mellem hver måling af lwaliteten af drikkevandet.
Vandlwaliteten på alle vandværker knn ses på www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk.htm
- der er en linkpåvandværkets hjemmeside.
Vi harfiet lukket iltningstårnets ventilationshuller og i stedet er der etableret meknniskventilation i
tårnet. Dermed vi fået fiernet en risikn for forurening via disse huller.

Løvttryk
Nå vifår nødforsyning agvandfra Roskilde Farsyning, skpr det som defleste hor bemærket ved et lavere
tryk
Yi har i 2012 undersøgt mulighedernefor at etablere et trykforøger anlægfar enden af Sandvejen, Iwor vi
er tilsluttet Roskilde Forsyning.
Det har desværce vist sig, at være mere kompliceret endviførst havde regnet med, idetforsyningenfra
Roskilde er med meget lqvt tryh specielt når der i morgen- og afientimerne er etforholdsvis stort
vandforbrug.
Helst ser vi en løsning der giver fuldt tryk. Alternativet kan være en "lappeløsning", der forbedrer trykket
udenvi lømmer op påfuldt tryk.
Umiddelbart tegner der sig en omløstning i størrelsesordenen 200.000 lo.fo, en løsning som blot

forbedrer trykl{et.
Det siger sig selv, at der sknl nogle mere præcise oplysninger på bordet, før vi kan tage en beslutning. Yi
slral vide hvordsn, til hvilken pris og lwilken nytteværdi for vi.
Vi arbejder videre med projehet, og viser det sig at være en realistisk mulighed, vil vi fremsætte det som et

forsla g på en kommende generalfrtrsamling.



Ledningsnettet
Vi har som sædvanlig hafi nogle få ledingsbrud, og der er ikke noget alarmerende i denforbindelse. Tabet
i ledningsnettet er på et rimeligt lavt niveauvurderet udfra denvandmængde vi pumper ud i de stille
nattetimer.
I detforløbne år har vifiet repareret nogle af de mest vitale stophaner, såvi bedre kan lukke affor dele af
byen i tilfælde af ledningsbrud.

Yundmålere
Vi har fu seneste år været i gang med at skifte vandmålere. Det er afforskellige årsager ikke gået så

hurtigt, som vi kunne ønske. Nu sætterviflere ressourcer på opgcmen.

Nye interessenter
På Østervænget harvifået 40 nye interessenter.
Sidste år kunne jegfortælle, at Regionens forslag til ny råstofulan indeholdt at naboområdet til den
planlagte bebyggelse i Stålmosen skulle udlægges som interesseområdefor grusgrwning. Det er heldigvis
taget af bordet og ikke længere aktuelt. Derefier kom der hurtigt gang i området, ogvi harJået 16 nye

interessenter, som ligger iforlængelse af Stålmosevej. I denforbindelse vil det være nødvendigt at udskifie
den nuværendeforsyningsledning i Stålmosevej til en større dimension.
Formodentligkommer der snartflere i det område.
Nævnte råstofulan indeholder at vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej er udlagt til
grusgravningsområde. Det er direkte imod vandværkets interesse, ogvi har sendt en indsigelse til
Regionen. Det er nu iklæ noget derfår Regionen til at ændre noget. De svarer, at det er Kammunen, der
nærmerefastlægger betingelserne indenfor Råstofplanens remmer når der skøl gives grøvetilladelse.

Vøndforcyningsplan
Roskilde Kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan, som skøl være en sømlet planfor den

fremtidige vandforsyningsstruldur i lømmunen.
Planen beslviver, hvorledes vandforqmingen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlægforsyningen skal
bygge på, og hvill{eforsyningsområder de enlælte anlæg skal have.
Vandforsyningsplanen blev vedtaget politisk i december 2012, hvorefier vores ansøgning om ny
vandindvindingstilladelse vil blive behandlet-
Yifonenter, at vores nye vandindvindingstilladelse vil tage højdefor de kommende nye boliger. Alligevel
vil tilladelsen indehalde mindre vandmængde end den ruwærende. Denvarfra dengangvi udpumpede
150.000 m3 om året tilfæweforbrugere - det varfør vandmålere blev installeret!

Herefter var der uddybende spørgsmålfra forsamlingen:
r Der var spørgsmål om de lukkede huller i vandværkets iltningstårn. JS forklarede naermere om

årsag og omfang.
Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab hvorefter der blev stillet spørgsmål:



. Spørgsmål om leverandørgæld på 72.631 kr. Er det korrekt at leverandørgæld er bogført som
et tilgodehavende? : Bestyrelsen kunne ikke i detaljer redegøre for det nævnte beløb, der var
godkendt af revisionen. Det blev besluttet at indføre en uddybende forklaring i referatet.

Forklaring (ref):

De 72.000 kr. Består af forudbetalte og tilgodehavende beløb som vi har betalt for meget aconto:
Dong Energi 14.000 kr., Roskilde Forsyning 24.000 kr., Skat 24.0AA kr. Og Jahn Jensen WS betalt
dobbelt 10.000 kr.
Posteringer er foretaget for at få et refuisende beløb på modkonti i årsregnskabet, dvs hvor meget vi
har betalt/forbrugt iel, kloak, skat og reparation.

. Spørgsmål om punktet Anlægsaktiver "Tilgang 2004-2008" - Kassereren forklarer at punktet er
med af historiske årsager.

. Spørgsmål til henlæggelser: Hvor kommer de 422.992kr.tra? Bestyrelsen kunne ikke i detaljer
begrunde dette beløb, så der må indføres en uddybende forklaring i referatet.

Forklaring (ref):

Der er anvendt 196.000 kr. til udligning af projektkonto: Renovering af vandværk.
De 196.000 kr. består af 2 betalinger:
Firmaet Dahlgaard 166.000 kr. og Xergi 30.000 kr.
Afgangen af henlæggelser på 382.992 kr., som fremgår af note 10 består således af de 196.000 kr.
anvendt på Vandværk og de 187.000 kr. anvendt på ledningsnet (Kærvej mm.).

På grund af at de ønskede detaljerede oplysninger ikke kunne gives på generalforsamlingen, blev det
besluttet at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, for at få regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke lndkommet forslag.

5. Budget for det kommende år:
Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.
Spørgsmåltil budget:

o De 134.000 kr. til udskiftning af vandmålere, hvad ligger der i dette beløb? - svar, det er
forventede udg. til et WS firma og til de hjælpere der ansættes af vandværket.

. Mangler der ikke ca. 200.000 kr. under tilgang/total, nederst side 10? - svar, det bliver
undersøgt.

Budgettet genfremsættes til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg var, Iben Langballe og John Alexandersen som begge modtog genvalg og blev genvalgt uden
modkandidater.
Som suppleant blev Otto Tingleff valgt uden modkandidat.



7. Valg af revisor og suppleant:
På valg var Arne Holt der modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Der var ingen suppleant opstillet og ingen meldte sig til opgaven. Bestyrelsen fik mandat til at finde en
suppleant.

8. Eventuelt:
Spørgsmål under evt.

. Det blev påpeget at Toftebjergvejs to stophaner ligger over niveau, hvilket er uheldigt.
r Bliver alle stophaner registreret - svar: Vandværket registrerer hovedstophaner, mens

stikstophaner er ejers ansvar.
. Hvis stophanen ikke virker hvad så? - svar: så lukkes naermeste hovedstophane.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.
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