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30. september 2018 

 

Generalforsamling 2018, referat 
 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, blev valgt som dirigent og 

konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

 

Bestyrelsens beretning 2017 

 

Bestyrelsen; Bestyrelsen har i perioden været Kirsten Bojsen, formand/sekretær 

(Holmemarksvej 5), Ulla Rasmussen, kasserer (Holmemarksvej 3), Stine Stroyer, 

bestyrelsesmedlem/webmaster (Holmemarksvej 7) og Nele Jensen, bestyrelsesmedlem 

(Åløbet 12). 

 

Interessenter; Der er i perioden ikke tilsluttet nye interessenter. 

 

Drift & Vedligehold; Drift og vedligeholdelse af vandværket giver ikke givet anledning til 

bemærkninger; de nye filtre fungerer upåklageligt, affugter udskiftet som planlagt. 

Vandværket er nu teknisk opdateret/opgraderet og der forventes ingen nødvendige større 

investeringer på kort sigt. 

 

Fjernaflæsning af målere undersøgt og vurderes ikke relevant, ud fra en vurdering af 

økonomien og antallet af forbrugere, så der fortsættes med manuel måleraflæsning 2 

gange årligt. 

 

HT Kommune har ikke været på tilsyn på værket i 2017/2018. 

 

Planlagte aktiviteter 2018/2019 

 

 Hydrofor fjernes (kilde til kim); vurderet at hydroforen kan undværes, med afsæt i en 

revurdering af risiko ved trykstød og fjernelse vil bidrage til forenkling af 

procesanlæggets indretning.  

 

 Sikring mod tilbageløb fra forbrugere, ved etablering af tilbageløbssikring fra 

stikledninger til hovednet. 

 

 Informationskampagne vedr. forbrugerforpligtelser ifht. installationer (regulativ), 

herunder dårligt placerede målerbrønde (grundvand/aflæsning) som er aktuelt hos 3-

4 forbrugere 

 

 Beredskabsplan; kort/lang sigt – akut beredskab og renovering af gammel boring, så 

den i givet flad vil kunne aktiveres 

 

 Kalk i vandet; enkelte forbrugere har indmeldt gener, hvilket følges op. Eventuelle 

indsats overvejes ud fra en samlet vurdering af problemets omfang, mulige tiltag og 

økonomi (investering, drift & vedligehold), samt ønsket om at holde procesanlægget 

så enkelt som muligt 

 

Vandkvalitet; Egenkontrol 2017/2018 

Vandkvaliteten er god – dog har vi i maj 2017 og igen i april 2018 konstateret forhøjet 

kimtal – senest udløste det anbefaling om kogning fra kommunen. Sidste resultater af 

kontrolprøver efter gennemskylning og rensning den 14. maj, viser fortsat let forhøjet, 

men meget lavere kimtal 22, mens kimtal 37 er OK. Kogeanbefalingen kan således 

ophæves. Årsagen vurderes at være hydrofor, der som nævnt planlægges fjernet.  
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Ny drikkevandsbekendtgørelse trådt i kraft i oktober 2017 – indebærer ny tilgang til 

egenkontrol og nyt egenkontrolprogram er under udarbejdelse i samarbejde med HT 

Kommune. 

 

De nye regler tager afsæt i øget fokus på forbrugersikkerhed, derfor stilles der 

fremadrettet reelt set kun krav til egenkontrol hos forbrugerne (straksprøver og 

flushprøver der udføres af vandværket) og boringskontrol på vandværket. De nye regler 

indebærer således skærpet fokus på og tilsyn med forbrugernes overholdelse af krav til 

installationer mm fra myndighedernes side. Krav til forbrugernes installationer fremgår af 

vandværkets regulativ (findes på hjemmesiden). 

 

Bestyrelsen har besluttet at opretholde samme omfang af egenkontrol på afgang 

vandværk, for at sikre bedst mulig dokumentation for vandkvaliteten ab værk. 

 

Udgifter til egenkontrol forventes at stige noget – primært pga forventet behov for at 

kunne adskille og dokumentere om overskridelser skyldes forbruger eller ledningsnet, men 

også fordi der skal analyseres for flere stoffer. 

 

Med henvisning til den seneste tids omtale af lukning af boringer efter fund af ”nye” 

problemstoffer, så har bestyrelsen valgt at afvente sådanne analyser som indgår i det nye 

kontrolprogram. 

 

Øvrige forhold; Vi har nu fået omlagt I/S interessentskab til Amba (Andelsselskab med 

begrænset ansvar), og mangler kun godkendelse af ambaets vedtægter på dagens 

generalforsamling – eller indkaldt ekstraordinær GF. 

 

EU Persondataforordning, dvs. krav til bl.a. håndtering, deling og opbevaring af 

personhenførbare data – gælder også for vandværket. Med afsæt i procedurer mm 

udarbejdet af FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) er vi på plads med politikker, 

procedurer mm ifht til forordningens krav. 

 

Økonomi; Vandværkets økonomi giver ikke anledning til bemærkninger og der lægges ikke 

op til ændring af takster mm. i 2018, idet der dog indføres en særlig takst i forhold til 

konstatering af frostsprængninger pga. utilstrækkelige foranstaltninger. Takstblad 2018 

er godkendt af HT Kommune. 

 

Regnskab 2017/budget 2018 gennemgås særskilt.  

 

I forbindelse med omlægning fra I/S til, har Nykredit meddelt at vandværket ikke længere 

kan opretholde den hidtidige kassekredit. Kassekreditten har alene været oprettet som 

buffer i tilfælde af større hændelser som ledningsbrud/havari. Det skal dog understreges, 

at ovenstående alene skyldes den ændrede selskabsform, og at vandværket fortsat vil 

kunne låne penge, f.eks. til fremtidige investeringer.  

 

Vandværket har i dag en robust økonomi, relativ stor beholdning og god likviditet. 

Bestyrelsen vil i det kommende år tage stilling til hvordan det fortsat sikres, at en større 

hændelse – ledningsbrud eller andet – kan håndteres – så vidt muligt uden at hæve 

driftsbidrag eller priser. 

 

Forslag 

 

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til nye vedtægter for Holmemarkens Vandværk 

amba, som led i overgangen fra I/S til amba. Det kunne konstateres forslag til ny vedtægt 

ikke kunne behandles jf. vedtægtens bestemmelser, på trods af det store fremmøde (13) 

og foreliggende fuldmagter (3). Der indkaldes således til ekstraordinær generalforsamling 

den 6. juni 2018 med henblik på godkendelse af vedtægten for Holmemarkens Vandværk 

amba. 
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Regnskab 2017 og Budget 2018 

 

Ekstern revisor Susan Kristensen gennemgik regnskabet for 2017 og budget 2018, begge 

godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger. 

 

Valg til bestyrelsen 

 

Stine Stroyer (Holmemarksvej 7) blev genvalgt, Michala Herskind Christensen 

(Holmemarksvej 9) blev valgt. Bestyrelsen er således fuldtallig igen. 

 

Valg af suppleant til bestyrelsen   
  

Esben (Holmemarksvej 9) blev valgt, idet det dog blev noteret at der kun kan sidde 1 

repræsentant for hver ejendom i bestyrelsen. Esben vil således kun blive indkaldt som 

suppleant, i tilfælde af at Michala udtræder. 
 

 Valg af revisor og revisorsuppleant   

  

Ekstern revisor Susan Kristensen blev genvalgt  

Dorte Berg Henriksen (Åtoften 5) blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Eventuelt 

 

Ingen emner. 


