Sep 2020
Holmemarkens Vandværk amba
Referat - Generalforsamling 2020, onsdag den 23. september 2020
Formanden bød velkommen, konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved mail
af 9. september 2020 – idet den ordinære afholdelse af årets generalforsamling i maj måned,
blev udsat pga. COVID-19 situationen. Med dagsorden var udsendt regnskab 2019, budget 2020
og takstblad 2020.
Formanden blev valgt som dirigent.
Bestyrelsens beretning, 2019
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) og pr. 1. januar 2020 Morten Andersen (Holmemarksvej
1) som suppleant for Michala Herskind, (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 2020/2021:
• Udskiftning af stophaner i udsatte målerbrønde (fortsat)
• Fortsat arbejde med beredskab/langsigtet forsyningsplan på sigt herunder evt. mulighed for
nødforsyning fra andet vandværk, renovering af gammel boring eller overtagelse af fx HT
Forsyning – bl.a. aktualiseret af HT Kommunes overvejelser i forbindelse med igangværende
Vandforsyningsplan.
HT Kommune været på tilsyn på værket i marts 2020, hvilket ikke har givet anledning til
bemærkninger.
Vandkvalitet 2020
Jf. vandværkets egenkontrolprogram, er der udført driftskontrol på vandkvalitet på afgang
vandværk og hos repræsentativ forbruger. Vandkvaliteten er fin, idet der dog har været fortsat
stigende indhold af nikkel. Indholdet af nikkel ligger lige over grænseværdien i råvand og afgang
vandværk, men ligger under grænseværdien hos forbrugerne. HT Kommune er orienteret og det
er aftalt at årsagen til stigningen undersøges nærmere. Undersøgelserne sker i dialog med
kommunen.
Kilden til det forhøjede nikkelindhold vurderes at være naturligt forekomst, som kan være
”udløst” af tekniske forhold på boringen (barometerånding) eller evt. påvirkning fra anden
indvinding i området fx HOFORs renoverede indvinding på Nybølle Øst (vores ”baghave”).
Økonomi;
Vandværket har fortsat en robust økonomi, relativ stor beholdning og god likviditet. Der lægges
ikke op til ændring af takster mm. i 2020. Takstblad 2020 er godkendt af HT Kommune.
Regnskab 2019/budget 2020 gennemgås særskilt.

Forelæggelse af revideret regnskab 2019
Formanden forelagde revideret regnskab for 2019, som blev godkendt.
Forelæggelse af budget 2020
Formanden forelagde forslag til budget for 2020, som blev godkendt.
Behandling af forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
Ulla Rasmussen (kasserer) på valg, genopstillede og blev valg
Kirsten Bojsen (formand) på valg, genopstillede og blev valg
Valg af suppleant til bestyrelsen
Der blev ikke valgt en suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Ekstern revisor Susan Kristensen blev genvalgt
Dorthe Berg blev genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt
Ingen emner.

