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Referat af den ordinære generalforsamling
for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på vandværket,
Tulstrupvej 4, den 24. april 2013 kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse.
4. Revideret budget for 2013 og 2014 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Bestyrelse:
Poul Simonsen (modtager genvalg)
Peter Jørgensen (modtager genvalg)
Suppleant:
Charlotte Schleiter (modtager genvalg)
Vakant
7. Valg af revisor:
Valdemar Hansen fra HR revision (modtager genvalg)
8. Eventuelt.

2 interessenter, Jan Nissen og John Milner, var mødt foruden bestyrelse og driftsleder. Næstformand Peter Bo
Jørgensen havde meldt afbud.

Velkomst ved formand Jørgen Berner.
Derefter gik man over til dagsordenen.
Ad punkt 1: Valg af dirigent.
Peter Jørgensen, fra Søbuen og medlem af bestyrelsen, blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede
for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved annoncering den 26. marts og 4.
april 2013 i Hillerød posten og ”annonceret” på værkets hjemmeside.
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Formand Jørgen Berner aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
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Året 2012 har været præget af ombygning og renovering af filtre. Filtrene er udskiftet til for- og efterfilter og
der er etableret 2 identiske vandforsyninger, så vi fremover kan lukke for en ”linje” ved reparationer og
vedligeholdelse. Vi har en del af ombygningsperioden modtaget vand fra Hillerød Forsyning, og det har
desværre givet lidt problemer med ”brunt” vand og for lavt vandtryk. Ombygningen er færdig og filtrene under
indkøring.
Den ordinære drift af selve vandværket har været tilfredsstillende. I 2012 ændrede vi administrationen fra
arbejdende bestyrelse til fastansat driftsleder. En beslutning som anbefales for private vandværker af vores
organisation FVD (Forening af Vandværker i Danmark), så igen er vi på forkant med udviklingen. Ved årsskiftet
var vi 1718 forbrugere mod 1690 i 2011, en tilgang på 28 nye forbrugere. Vi har 1283 afregningsmålere, da
ejendomme med flere lejligheder kun tæller som en enhed. Vi har en vandindvindingsret på 225.000 m³ og har
udpumpet 189.973m³ mod 192.097m³ i 2011, så der spares på vandet. Gennemsnitsforbruget pr. lejlighed er
110,6 m³. Vandspildet i ledningsnettet var på ca. 2,6%. Reglerne tillader, at vi må have et spild på op til 10% af
den udpumpede vandmængde, før der skal betales ekstra vandskat.
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og 1 konstitueringsmøde siden sidste generalforsamling. Vi har
deltaget i 3 møder med FVH (Forenede Vandværker i Hillerød, der er 19 vandværker i kommunen) og 2 møder i
Grundvandssamarbejdet i Hillerød Kommune. Vi deltager i arbejdet med udarbejdelse af ny digital
beredskabsplan for FVH, ligesom værket tester nyt ledelsessystem (dokumenteret drikkevandssikkerhed) i
samarbejde med FVD. Vi har besøgt FVD udstillingen og Poul Simonsen har deltaget i generalforsamling i
Roskilde.
Det er Hillerød Kommunes opgave at føre tilsyn med vandværket. Ved sidste besøg i 2011 var kontrollen
tilfreds med vandværket og vandkvaliteten. Kommunen udfører kontrol hvert andet år.
Der har i 2012 været klager fra naboen over støj fra vandværket. Klagen er indbragt for miljøkontrollen i
Hillerød Kommune og vi afventer kommunens svar på klagen. Ved seneste støjmåling i 2004, inden udbygning
af Viemoseområdet, overholdt vandværket alle støjgrænser.
Vi udtager 3 vandprøver på vandværket og 4 på ledningsnettet hvert år. Vandprøverne tages af godkendt
laboratorium der sender resultat til Hillerød Kommune, embedslægen og samtidig offentliggør på internettet.
Resultaterne kan ses på værkets hjemmeside.
Vandværkets hjemmeside bliver løbende forbedret og opdateret. I 2012 har vi bl.a. tilføjet meddelelsesfelt på
forsiden, og alle uregelmæssigheder vedrørende vand og vandværk skrives her. Vi er nu også tilsluttet en SMS
beredskabsplan, hvor vi kan sende SMS til alle mobiltelefoner i udvalgte områder; f.eks. veje eller kvarterer.
Der har heldigvis ikke været brug for SMS-planen endnu.
Vi er godt i gang med udskiftningen af vandmålere til nye elektroniske og udskiftede sidste år i alt 280
vandmålere. Vi kan allerede nu se at det giver en lettelse for både forbrugere og vandværk. Forbruget aflæses
hver måned og aflæsningen kan ses på værkets hjemmeside.
Både i år og sidste år har vi hævet priserne på vand og fast bidrag for at dække udgifter til ombygning af filtre
og have likviditet til forestående opgaver. Økonomisk kommer vi ud med et mindre overskud for 2012.
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I de kommende år er der behov for renovering af forsyningsnettet og sikkerhed på vandværket, ligesom det er
nødvendigt at ombygge beluftningsanlægget. Med ombygning af beluftningsanlæg kan støjniveau reduceres og
arbejdsforholdene for rengøring af INKA og udskiftning af luftfiltre forbedres.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for god mødedeltagelse og aktiv deltagelse i vandværkets opgaver.
Og skulle der have været problemer med vandforsyningen hos forbrugerne, lavt tryk, urenheder i vandet, for
højt tryk eller uklart vand – så tak for udvist tålmodighed.
Beretningen blev drøftet. John Milner, nabo til vandværket havde ikke problemer med støj og gav udtryk for
skuffelse over klagen med støj fra naboen på Viemosevej.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Ad punkt 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse ved driftsleder Ole Hansen.
Årets resultat blev et overskud på kr. 33.421 mod et budgetteret overskud på kr. 37.000.
Der spares fortsat på vandet, så indtægter blev ca. kr. 46.000 mindre end budgetteret. Udgifterne, især på
administration, var mindre end budgetteret så resultatet var tæt på det budgetterede.
Opkrævning af årsopgørelse var udsendt en måned tidligere end i 2012. På trods heraf er det er gået godt med
opkrævning af vandregninger. Der har været ca. 80 restancer, som har fået en mild rykker.
Regnskabet kan downloades fra hjemmesiden.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
Ad punkt 4: Budget for år 2013 og 2014 til godkendelse.
På generalforsamlingen i 2012 blev budgettet for 2013 vedtaget med en forøgelse af vandprisen fra kr. 6,40 til
kr. 7,20 og den faste afgift fra kr. 800 til kr. 820.
Vandværket har renoveret filteranlægget for ca. kr. 1.200.000, hvilket øger afskrivningerne og vi er i gang med
udskiftning af de resterende ca. 1.000 vandmålere i år. Selve udskiftningen budgetteres over driften.
Der budgetteres derfor med et underskud på kr. 72.000 i 2013 og overskud på kr. 54.000 i 2014. Det foreslås at
vandprisen og den faste afgift på henholdsvis kr. 7,20 og kr. 820 fastholdes uændret for året 2014.
Budgetterne for 2013 og 2014 blev enstemmigt godkendt.
Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skulle skriftligt være afgivet inden 10. april 2013
Dirigenten kunne konstatere at der ikke var indkommet skriftlige forslag.
Ad punkt 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Poul Simonsen og Peter Jørgensen. Poul Simonsen ønskede at give plads til yngre kræfter og pegede
på Charlotte Schleiter, som blev nyvalgt. Peter Jørgensen blev genvalgt. Begge blev valgt for en 2 årig periode.
Som ny 1. suppleant valgtes Poul Simonsen og som ny 2. suppleant blev Jan Nissen valgt.
Ad punkt 7: Valg af revisor.
Valdemar Hansen blev genvalgt som repræsentant for HR revision.
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Ad punkt 8: Eventuelt.
Jan Nissen foreslog at opsætte solceller for at minimere køb af el. Forslaget blev drøftet og Jan Nissen tilbød at
fremkomme med tilbud på etablering og opsætning af solceller i jordniveau.
Der var ikke yderligere bemærkninger eller kommentarer til generalforsamlingen sluttede denne efter ca. 30
minutter.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for en god ledelse af
generalforsamlingen.

Referent: Ole Hansen

Dirigent: Peter Jørgensen

