11. juni 2019
Holmemarkens Vandværk amba
Referat - Generalforsamling 2019, onsdag den 29. maj 2019
Formanden bød velkommen, konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
ved mail af 14. maj 2019, samt at regnskab 2018, budget 2019 og takstblad 2019 var
eftersendt ved mail af 21. maj. Formanden blev valgt som dirigent.
Bestyrelsens beretning, 2018
Bestyrelsen i perioden:
Kirsten Bojsen, formand/sekretær (Holmemarksvej 5), Ulla Rasmussen, kasserer
(Holmemarksvej 3), Stine Stroyer, bestyrelsesmedlem/webmaster (Holmemarksvej 7),
Nele Jensen, bestyrelsesmedlem (Åløbet 12), Michala Herskind, bestyrelsesmedlem,
(Holmemarksvej 9).
Andelshavere
Der er i perioden ikke tilsluttet nye andelshavere.
Drift & Vedligehold;
Drift og vedligeholdelse af vandværket giver ikke givet anledning til bemærkninger. Der
forventes fortsat ikke behov for større investeringer på kort sigt.
Planlagte aktiviteter 2019/2020:
• Flisegang omlagt aht. sikring af ordentlige adgangsforhold, herunder hygiejne
• Maling af vandværket, inkl. reparation af puds (efter gammel vandskade)
• Sikring mod tilbageløb fra forbrugere, ved etablering af tilbageløbssikring fra
stikledninger til hovednet.
• Udskiftning af stophaner i målerbrønde under vand, inkl. tilbud om samme til
forbruger
• Digitalisering af ledningstegninger, målerbrønde og procestegning på anlægget
• Beredskab/forsyningsplan; nødforsyning fra andet vandværk eller/og renovering af
gammel boring, så den i givet fald vil kunne aktiveres – aktualiseret af HT Kommunes
overvejelser i forbindelse med igangværende Vandforsyningsplan, samt forventning
om fortsat øgede krav til vandkvalitet, herunder nye problemstoffer.
HT Kommune har ikke været på tilsyn på værket i 2018.
Formanden valgt ind i bestyrelsen for HT Kommunes Vandråd, med fokus på at
koordinere samarbejdet mellem vandværker i Høje-Taastrup og HT Kommune, specielt
med fokus på det igangsatte arbejde med kommunens Vandforsyningsplan og
fremadrettede sikring af adgang til rent vand for alle borgere i kommunen.
Vandkvalitet
Egenkontrol 2018, 2. halvår, 2019 1. halvår jf. nyt program ultimo 2018.

Kvaliteten er i top, ingen overskridelser – og ingen problemer med dimethylsulfamid
(DMS) – det ene af de 2 nyeste problemstoffer [ref. heller ingen problemer med det
andet aktuelle problemstof chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)].
Økonomi;
Vandværket har fortsat en robust økonomi, relativ stor beholdning og god likviditet. Der
lægges ikke op til ændring af takster mm. i 2019. Takstblad 2019 er godkendt af HT
Kommune. Regnskab 2018/budget 2019 gennemgås særskilt.
Forelæggelse af revideret regnskab 2018
Formanden forelagde revideret regnskab for 2018, som blev godkendt.
Forelæggelse af budget 2019
Formanden forelagde forslag til budget for 2019, som blev godkendt.
Behandling af forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
Nele Jensen, bestyrelsesmedlem var på valg – og blev genvalgt
Valg af suppleant til bestyrelsen
Morten Andersen, Holmemarksvej 2 stillede op og blev valgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Ekstern revisor Susan Kristensen blev genvalgt
Ingen stillede op til valg som revisorsuppleant.
Eventuelt
Ingen emner.

