Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Referat
Ordinær generalforsamling 2021
Fredag, den 18. juni 2021, kl. 19.00
i Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse
Stemmer til stede: 20
Fuldmagter: 11
Stemmer i alt: 31
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Klaus Nyborg blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet jf. vedtægternes § 8 og dermed
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Klaus Petersen aflagde bestyrelsens beretning, og han supplerede den skriftlige
beretning, der er tilgængelig på Asserbo Vandværks (AV) hjemmeside www.asserbovand.dk med
følgende bemærkninger:
Afviklingen af samarbejdet med Baunehøj Vandværk er gennemført, således at bestyrelsen nu kan
fokusere sit arbejde på vandværkets drift og udvikling.
Vandkvaliteten er fortsat god, bl.a. begrundet i, at boringerne alle ligger i skoven.
Vandspild er nedbragt væsentligt til ca. 5%, hvilket er tilfredsstillende.
Forsyningssikkerheden søges øget, ved etablering af supplerende ringforbindelser, ved forbedring
af nødforsyningsforbindelsen til Asserbo By Vandværk og ved, at der vil blive lavet en
erstatningsboring for boring 1, da denne ikke længere yder tilfredsstillende. Oprindeligt var ydelsen
ca. 30 m3/t nu er den til tider nede på 5 m3/t. Erstatningsboringen skal laves indenfor 5 meter af
den eksisterende boring.
At der er lavet et elektronisk arkiv, således at grundlaget for bestyrelsens beslutninger og
beslutningsgrundlag er dokumenteret, og således at kontinuiteten i bestyrelsens arbejde højnes.
Der er gennemført en systematisk bestyrelsesevaluering, med henblik på at kortlægge bestyrelsens
kompetencer.
Antallet af nyhedsbreve er reduceret efter at sagen med Baunehøj Vandværk er tilendebragt.
Bestyrelsens ambition er at udsende 3-4 nyhedsbreve p.a.
Afslutningsvis udtrykte bestyrelsesformanden tak for indsatsen til vandværkets administration og
drift, samt en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et konstruktivt og positivt samarbejde i
den forløbne bestyrelsesperiode. En særlig tak blev sendt til det afgående bestyrelsesmedlem Knud
Erik Breum for en engageret og særdeles kvalificeret indsats i AVs bestyrelse igennem de seneste 4
år.
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Spørgsmål fra Fundersvej 10:
Det virker mærkeligt med en erstatningsboring, så tæt på den gamle boring 1?
Svar Klaus Petersen og driftsleder Christian Bagger
Filteret i den eksisterende boring er sandet til og det er forsøgt afhjulpet med udsugning, men
desværre uden vedvarende succes.
Der er rigelige vandressourcer på den eksisterende beliggenhed, hvorfor det er oplagt at lave en
erstatningsboring i samme dybde, som vandværkets to andre boringer.
Dirigenten udtrykte, at beretningen hermed var taget til indtægt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der henvistes til bilag 2. Det udvidede årsregnskab for AV 2020 findes på hjemmesiden.
Klaus Nyborg gennemgik regnskabet for 2020.
Klitrosevej 32:
Er vores vandpriserne på niveau med andre vandværker?
Klaus Petersen oplyste at vores vandpriser ligger på et niveau, som er gennemsnitligt for Gribskov
Kommune og hertil kommer, at vores vandværk er selvfinansierende.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år forelægges
Der henvistes til bilag 2.
Der henvistes til bilag 4.
Der er udarbejdet en investeringsplan dækkende for 10 år, således at bestyrelsen og andelshaverne
dermed har en tilfredsstillende planlægningshorisont og således at vi kan forsætte vores ønske om
egenfinansiering.
I forbindelse med den tiårige investeringsplan, omtaltes bl.a. projekterne opgradering af
rørledningerne på Pilevangsvej og behovet for nødstrømsgenerator. Begge projekter med henblik
på at sikre forsyningssikkerhed.
Klaus Petersen adspurgte generalforsamlingen om, man ønsker investeringerne gennemført med
selvfinansiering. Der blev udtrykt opbakning hertil.
Det blev hertil oplyst, at man må forvente det nuværende investeringsbidrag fastholdt, til dækning
af kommende investeringer.
Der er foretaget to mindre ændringer i takstbladet i forhold til tidligere års takstblade. Med henblik
på at få betalingerne automatiseret, er der pålagt et gebyr på kr. 100 i forbindelse med
papiropkrævninger. Endvidere er der indført en nedre grænse i forbindelse med flytteafregninger, i
det der ikke afregnes beløb under kr. 50.
Der er ingen ændringer til selve taksterne, bilag 3.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur udløber tre bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
Klaus Petersen og Christian Kønigsfeldt er villige til genvalg. Knud Breum ønsker ikke genvalg.
Kandidater:
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Klaus Petersen, nuværende bestyrelsesmedlem
Christian Kønigsfeldt, nuværende bestyrelsesmedlem
Peder Schierning, nuværende suppleant.
Klaus Petersen og Christian Kønigsfeldt blev genvalgt, og Peder Schierning blev nyvalgt til
bestyrelsen.
Knud Breum udtræder af bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Peder Schierning og Daniel Hansen er valgt for en 2-årig periode, med udløb i 2022.
I det Peder Schierning blev valgt til bestyrelsen, blev der derfor nyvalg af den ene suppleant i form
af Tonny Johansen.
Daniel Hansen var ikke på valg og fortsætter som suppleant for bestyrelsen.

8. Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte.
Deloitte blev genvalgt.

9. Eventuelt
Rygårds Alle 35:
Hvad har sagen med Baunehøj Vandværk kostet?
Klaus Petersen gennemgik forløbet og oplyste de forskellige kriterier for forliget.
Lille Ryvej 20:
Spørgsmål vedr. vandtrykket og hvis der er flere forbrugere som tilsluttes på ledningen?
Christian Bagger oplyste at de nyere ledninger kan håndtere dette og at der er lavet en
ledningsnetmodel, som beregner disse forhold. Trykket er normalt og det er uden betydning, at der
måtte komme flere forbrugere på ledningen så længe tilgangen ikke er massiv. Skulle man komme i
en situation, hvor tilgangen af forbrugere er markant, vil ledningsnetmodellen blive anvendt til
genberegning af behovet for vandtryk.

Med en tak fra dirigent og bestyrelsesformand til de fremmødte, blev generalforsamlingen afsluttet
kl. 19.50.

Asserbo, den 29.06.2021

(signeret)_________________
Klaus Nyborg
Dirigent

Referenter:
Niels Peter Hansen
Marie Nervø Sørensen
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