
Blovstrød Vandværk US

Referat af Blovstrød Vandværks generalforsamling aftroldt onsdag d. 5. marts 2014i Blovstrød
Sognegård

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til værkets 99. generalforsamling. I
alt otte interessenter var mødt op (inkl. bestyrelsen).

Valg af dirigent
Til dirigent blev valgt Ole Gønss, der herefter overtog ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 ved annonce i Allerød Nyt den 18.

februar 2014 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, og oplyste, at beretningen i sin fulde ordlyd kan ses på vandværkets
hjemmeside. Referat af generalforsamlingen, regnskab for 2013, budget for 2Ol4 og takstblad for 2014 bliver
lagt på hjemmesiden. Information om vandkvaliteten fremgår af hjemmesiden.

Formanden fremhævede fplgende punkter fra beretningen:
. Vandværket har fået flere interessenter 21 stk. i forbindelse med projektet ved Kongevejen og Rema

1000.
o I alt har vi 988 interessenter, heraf er ca. 903 boliger. I alt har vandværket afregning via 832 målere.
o Vandværket passes af Kurt Nielsen, som er ansat på deltid og derudover har Kurt også fast va$.
o BirkerØd Vandforsyning administrerer måleraflæsninger, system for målerkontrol og afregning.
o Vandforbruget har været stigende (108.269 m3 mod 106.477 m3 i2012). Vandspildet er steget en anelse

(5,4 Va mod 5,0 Vo i 2012). Det lave vandspild skal ses som resultatet af mange års renovering af
ledningerne.

. Vandværket har haft et hgjere elforbrug i det forgangne år, hvilket kan skyldes forbrug af byggestr@m i
forbindelse med renovering af den ene vandværksbygning.

o Formanden har beregnet det gennemsnitlige vandforbrug pr. indbygget i BlovstrØd til 100 liter svarende
til 36,5m3 pr. år, hvilket præcis rammer kommunens ønskede mål for vandforbrug. Kommunens
ønskede mål for vandforbrug udspringer af kommunens deltagelse i Green Cities-samarbejdet.

o To ud af tre boringer fungerer fint. Den tredje har behov for rensning ca. hvert femte år.
. Vandværket har kørt tilfredsstillende i2Ol3, dog med et enkelt forsyningsstop.
o Renovering af vandværkets bygning 1 blev iværksat i2013, efter et udbud, hvor det laveste tilbud blev

valgt. Renoveringen har blandt andet bestået afrenovering afrentvandstanken samt renovering af gulvet
i bygningen. Renoveringen er nu afsluttet tilfredsstillende, men der har været en del udfordringer
undervejs.

o Ledningsnettet er blevet udvidet til de nye udstykninger på Kongevejen. Der har ikke været foretaget
ledningsrenoveringer i løbet af året. I de kommende år kan det forudses at der skal skiftes en række
anboringsbøjler, idet det viser sig at de nu har en alder hvor de bliver utætte. Der er også f6rt kontrol
med vandmålere hos forbrugerne, men dette gav ikke anledning til at skifte vandmålere i år.

o Vandkvaliteten er fortsat meget tilfredsstillende. Vandværket tager langt flere prøyer end krævet både af
råvandet og det rensede vand. Vandet har en hårdhedsgradpil l2,2dH (middelhøj|.

r Med hensyn til forsyningssikkerheden, så der er etableret alarmer på værk og boringer. Vandværket
Ønsker fortsat at etablere en nØdforbindelse til Lillerød Andelsvandværk, men Lillerød Andelsvandværk
ønsker fortsat ikke at medvirke til etableringen.

. Hjemmesiden anvendes primært til indberetning af måleraflæsninger. I det forløbne år har hjemmesiden
været fors@gt hacket og derfor etableres nu en ny hjemmeside.

Side 1 af 3



Der var spørgsmål fra en af de fremmødte til vandværket holdning til forbrug af pesticider mm. indenfor
vandværkets forsyningsområde. Emnet blev diskuteret og det blev nævnt at Dansk
Naturfredningsforening i pjeblikket kører en kampagne for rent drikkevand.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.

Regnskab for 2013
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabetfor 2013. Regnskabet kunne som tidligere sammenholdes med
forrige års regnskab og budgettet. Årets resultat førlefter afskrivninger var kr. 381.273 tl§. -312.383.

Pr. 3l . december 2013 var de samlede omsætningsaktiver (likvide midler + tilgodehavende afgifter +
værdipapirer) i alt kr.3.752.004.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og revisor uden anmærkninger.

Generalforsamlingen godkendte herefter det aflagte regnskab.

Budget og takstblad for 2014
Kassereren fremlagde og gennemgik budget 2014.
Resultatet førlefter afskrivninger er budgefferet til kr. 424.6151kr. -269.042.
Kassereren fremlagde og gennemgik derefter takstbladet for 2014. Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på kr.
720. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret kr. 7,20. Vandafgiften til staten var i 2013 kr. 5,46 + kr.
0,67 i drikkevandsbidrag, i alt kr. 6,13 pr. kubikmeter. 12014 stiger vandafgiften til staten til i alt kr. 6,85, dette
inkl. drikkevandsbidrag pi kr.O,7 2.

Anlægsbidraget pr. forbrugsenhed reguleres frakr.29.474 til kr. 29.916.
Bestyrelsen foreslår som noget nyt at der kan opkræves aconto-belØb for vandforbrug hos stØrre forbrugere. Der
henvises i øvÅgttil takstbladet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

AllerØd Kommune har godkendt takstbladet den 10. februar 2014.

Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget til budget og takstblad for 2014.

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Valg af bestyrelse
På valg var Henrik Østergaard og Hans Skogstad. Begge var villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen
valgte enstemmigt begge for en valgperiode på to år.

Bestyrelsen havde indstillet Knud Lauridsen som 1. suppleant og Allan Schultz Jensen som 2. suppleant. Begge
blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor
Ole Gønss blev genvalgt som revisor og Lillian Ryelund genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til om man kan forestille sig, at driftsbidraget bliver sat ned på et tidspunkt. Formanden
udtalte, at det ikke kan udelukkes på sigt, men ikke i de først kommende år.

Formanden gennemgik de planlagte aktiviteter i2014 herunder vandværkets 100 års jubilæum samt andre
kommende og fremtidige anlægsprojekter og st/rre vedligeholdelsesopgaver.
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Der blev spurgt ind til vandværkets indvindingstilladelser. Formanden fortalte, at der fortsat ikke er kommet nyt

om dette fra kommunen.

Til stut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen'

Brovstrød, d"^ Q.ø/3 ry Blovstrød, den

Dirigent:

2ory
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