Referat af ordinær generalforsamling den 14. marts 2019 på Sønderby Kro med 46 fremmødte.
Pkt.1 Valg af dirigent og referent.

Birger Nielsen blev valgt som dirigent og Sten Nielsen som referent. Birger Nielsen
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
• Vi har i 2018 udpumpet 14718 m3 og målt 14176 m3 hos forbrugerne det vil sige at der har været
et tab/ spild på 542m3 eller omregnet i % 3,68. Grænsen for hvor vi skal betale afgift af spildet er
10% så dette må regnes som et ret fint resultat.
• Det meste af det spild stammer fra de 2 ledningsbrud som vi havde på sønderbyvej lige før jul. Når
vi leder efter utætheder bruger vi vores indkøbte lytte udstyr til at lytte på stophaner og i
målerbrønde, og så er det jo sådan at jo tættere vi er på utætheden jo mere lyd er der, det er
forklaringen på at vi fandt den mindste utæthed først. Angående utætheder er det vigtigt at hvis
man observerer at der f.eks. løber vand på veje eller lignende giver vandværket besked, når jeg
siger vandværket så mener jeg undertegnede eller en af de bestyrelses medlemmer og ikke som
her i forbindelse med utæthederne i december, hvor en bruger på Brugsens Facebook side oplyste
at der var manglende vandtryk på sønderbyvej,
• Endnu en gang kan vi konstatere at når disse utætheder opstår i de gamle tærede jernrør i vinter
halvåret i dårlig vejr og der ikke er mange lyse timer i døgnet så er det rigtigt dyrt bare at få
repareret utæthederne. Så der er god økonomi i at få udskiftet de sidste gamle rør inden for nær
fremtid Vi havde faktisk lagt en plan der gik ud på at vi ville skifte alle ledninger på grusvejen på
Sønderby bro, da der også her er rigtigt mange gamle jernrør, og så skulle sønderbyvej være lavet i
2020, men vi har besluttet at lave sønderbyvej først, også fordi at vi her er meget afhængig af at
kunne lave arbejdet i godt arbejdsvejr, det er faktisk helt utroligt så mange biler og busser der kører
der dagligt, det lægger man rigtigt mærke til når man spærrer vejen i bare et par minutter. Projekt
sønderbyvej vil formentlig ligge på omkring 175.000 kr
• Vandanalyser Vi har i 2018 fået foretaget 1 normal kontrol på vandværket hvor der er målt på 20
parametre og en begrænset kontrol på ledningsnettet hvor der er målt på 10 parametre. Alle
grænseværdier er overholdt.
• Som jeg fortalte sidste år har Miljø styrelsen i okt. 2017 udsendt en ny drikkevands bekendtgørelse
som indebærer at vi skal til at teste for mange flere nedbrydnings stoffer fra pesticider og med
kortere intervaller. Så prisen for vandanalyser bliver en væsentlig større post på budgettet
fremadrettet. Vi skal forvente omkring 20000kr i gennemsnit om året. Dette beløb er jo af en
størrelse så det påvirker vandprisen fra vandværket.
• Ang. kalk i vandet, det spørgsmål er kommet til generalforsamlingerne de sidste ca. 5 år. Som jeg
fortalte sidste år så bliver der kørt forsøg med anlæg flere steder i landet bla. i Skibby . Jeg har talt
med drift chefen et par gange, han siger at de syntes at der er sket en ændring så man ikke skal
afkalke kaffemaskiner så tit og kan bruge lidt mindre vaskepulver/sæbe og kaffebønner end før. Jeg
har også været i kontakt med det firma som har monteret anlægget. Hvis vi skulle have et sådant
anlæg vil det koste ca 135.000 dertil kommer at der skal søges tilladelse fra kommunen om lov til at
sætte det op, de vil så forlange at der skal tages nogle specielle vandprøver lige inden montage, lige
efter montage og igen når det har været i drift et stykke tid. Jeg har også spurgt forskellige som bor
i Skibby om hvad de syntes, meningerne er meget forskellige, mange faktisk de fleste, er slet ikke
klar at der er monteret dette anlæg andre syntes også at de kan mærke forskel andre igen siger at
der er ingen forskel. Da Ove og jeg var på messen i Roskilde var der sat et anlæg op så man kunne

•

få smagsprøver af både behandlet og af ubehandlet vand, ingen af os kunne smage forskel, men
andre der var henne og smage sagtens kunne smage forskel.
Restancer ingen. Vi må dog stadig udsende en del rykkere. Men dog ca. 30% færre end i 2017

Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelsesmøder, 1 arbejdsdag på vandværket, vi har deltaget i 2 temamøder i
Frederikssund vandråd + generalforsamling i vandrådet, og så har vi været på den årlige vandværks messe i
Roskilde.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt af Revisor Birgit Vineke
Regnskabet kan ses på hjemmesiden www.sby4050.dk

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 5 Forlæggelse af budget og fastsættelse af afgifter og bidrag for 2019 til godkendelse.

Bidrag til hovedanlæg i alt kr. 6.000,Bidrag til eksisterende forsyningsledning i alt kr. 6.000,Bidrag til anlæg af ny forsyningsledning iht. Normalregulativ for Sønderby Vandværk af 1.
marts 2011.
Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 800,(Hævet fra kr. 700,-)
Vandafgift kr. 6,0 pr. m3
( Hævet fra kr. 5,00,- )
Statsafgift kr. 5,86 pr. m3
Drikkevandsbidrag til staten kr. 0,38 pr. m3
Målerafgift kr. 100,00
Manglende eller for sent aflæsning af måler kr. 150,Rykkergebyr kr.100,- (momsfrit)
Lukkegebyr kr. 600,Genåbningsgebyr kr. 600,+ faktiske udgifter til ekstern entreprenør, foged m.m. til lukning og genåbning.
Taksterne er ekskl. moms

Det forelagte budget blev taget til efterretning og de forelagte afgifter, bidrag og gebyr blev enstemmigt
godkendt.

Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
- På valg til bestyrelse er:

Johnny Jensen, modtager genvalg

John Ross, modtager genvalg
Johnny Jensen og John Ross blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 7 Valg af suppleant til bestyrelsen.
-På valg er:
Dan Kjersgaard blev genvalgt med akklamation.

Dan Kjersgaard, modtager genvalg

Pkt. 8 Valg af revisor.
- På valg er:
Lars Nordborg Olsen blev genvalgt med akklamation.

Lars Nordborg Olsen, modtager genvalg

Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant.
- På valg er:
Tommy Andersen blev genvalgt med akklamation.

Tommy Andersen, modtager genvalg

Pkt. 10 Eventuelt.
Ingen havde spørgsmål
SRN takkede Bestyrelsen, vores valgte revisorer og Revisor Birgit Vineke for godt samarbejde i 2018
SRN takkede Birger Nielsen for en vel gennemført generalforsamling
Birger Nielsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
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