BURESØ VANDVÆRK
Maj 2018

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 19. april 2018 på Slagslunde Skole, hvor
8 andelshavere var mødt op ud over 6 andelshavere fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Formand Per Nielsen bød velkommen og foreslog Niels Barrett som dirigent, hvilket
godkendtes af forsamlingen.
Dirigenten indledte med at konstatere, at forsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med foreningens vedtægter § 11 ”Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14
dages varsel”.
2. Bestyrelsens beretning
Herefter fik formanden Per Nielsen ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning:

1. Antal medlemmer
Buresø Vandværk har fået en ny andelshaver i 2017 og er nu oppe på 402 andelshavere.
2. Bestyrelsesarbejdet
I maj påbegyndte vi udskiftningen af de gamle vandmålere med den nye elektroniske type.
Det var oprindeligt meningen at dele opgaven i 3 etaper, så den sidste ville ligge i 2018.
Men i løbet af efteråret blev det klart, at vi kunne nå at skifte dem alle i 2017. Dette skyldes
i høj grad, at bestyrelsesmedlem Willy Bromann lagde mange timer i opgaven med at
koordinere håndværkerens adgang til målerne. Willy skal have stor ros for måden han
håndtere denne opgave på.
Budgettet var var på 600.000,- Det endelige beløb for opsætning var mere end 130.000,under budgettet. Der var omtrent ingen ekstra opgaver og vores VVS-håndværker var
dygtig til at overholde aftaler om både pris og tid. Dette må også synes at være en succes.
I beløbet for udførsel er ikke regnet bestyrelsens timer.
I december 2017 kørte vi de første prøveture, hvor vi aflæste målere. Vi kunne allerede
efter den første målertur se utætheder i installationerne hos andelshavere, som blev
kontaktet.
I den første uge af januar 2018 kørte vi den første aflæsningstur, hvor målingerne blev
indberettet til Kamstrup, leverandøren af målerne. Forbrug blev beregnet af Microwa og
kasserer Susie Barrett sørgede for at lægge forbrugsmålingerne fra de gamle målere til og
sende faktura ud til andelshavere. Også tak til Susie for at dette gik som det skulle.
I bestyrelsens beretning fra 2017 var der nogen bekymring for driften af filtrene, som
udelukkende hvilede på bestyrelsesmedlem og driftsbestyrer Kjell Stau. Siden hen er flere
bestyrelsesmedlemmer trænet, senest er Tommy Paulsen sat ind i opgaven. Der er
således mere ro på denne opgave. Tak til Kjell for hans store tålmodighed.
En anden vigtig opgave i 2017 var at re-lokaliseret alle stophaner i forsyningsnettet. Vi har
fået afprøvet dem alle. Denne opgave blev løst af Kjell og Willy.

Vi har i året holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et pejlemøde, som forgik på
Vandværksboringen, samt ude i skoven ved vores anden boring.
Hvert år foretager vi en pejling af vandspejlet i vores boringer, hvilket så bliver indrettet til
Kommunen.
KVE – Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune – holder møde en gang
i kvartalet, vi har 2 fra bestyrelsen som deltager, Thomas Viet Sørensen og Kjell Stau i
disse møder. Thomas har indtil nu været suppleant i KVE. Ved at deltage kan vi følge med
i de fælles interesser og drøftelser der foregår. På møderne kommer der repræsentanter
fra Kommunen, som orienterer om de forskellige tiltag, de har i gang.
Vi har en aftale med Furesø Egedal Forsyning, som har ændret navn til Novafos med
tilslutning fra 9 kommuner, om at indberette andelshavernes forbrug. Ifølge aftalen
afleverer vi data elektronisk og får kr. 30 excl. moms pr. aflæsning.
Kommunen har tilsynspligt i forhold til vandforsyningerne og aflægger besøg hvert 3. – 5.
år, de besøgte os sidste år.
Også i år har vi fået takstbladet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget
og Byrådet.
Vores hjemmeside holdes løbende opdateret.
Vi anvender Microwa regnskabs-og forbrugerprogram, og har sendt aflæsningskort og
faktura på mail. Vi har mailadresser på lidt over 350 andelshavere, så det sparer en del i
forsendelsesomkostninger, til gengæld er der et større arbejde med at vedligeholde
kartoteket.
Der er en del der bruger deres arbejdsmail, og de glemmer at meddele, når den ikke er
aktuel mere.
Efter 1. januar 2018 bliver aflæsningen foretaget af bestyrelsen via de elektroniske målere.
Det er stadig vigtigt for andelshaverne at holde øje med måleren, om den står stille, når
der ikke bliver brugt vand.
Andelshaverne skal fortsat huske at betale deres regninger inden den angivne frist. Ved
for sen indbetaling pålægges andelshaveren rykkergebyr, som det fremgår af takstbladet.
Vandværket er medlem af brancheforeningen Danske Vandværker. Denne forening står
for ca. ½-delen af vandforsyningen i Danmark.
Derigennem har vi vores forskellige forsikringer som er arbejdsskadeforsikring, erhvervsog produktionsforsikring samt bestyrelsesansvarsforsikring.
Der er mange forskellige lovkrav at opfylde. Vi kan altid hente hjælp hos de juridiske,
økonomiske og tekniske rådgivere, som står til rådighed i foreningen.

3. Udpumpet vandmængde
Vi har udpumpet 28.695 m³ og det målte forbrug er 28.051 m³, så der har været et
ledningstab på 644 m³.
Ledningstabet i år var 2,25 % mod 8,32% sidste år.
I 2016 fik vi reduceret vores indvindingsret fra 62.500 m³ til 40.000 m³, Der er derfor en
mindre, men fortsat fin margen til mængden vi må indvinde.
Selv om vi har haft et lavt ledningstab i 2017, har vi fortsat planer om at skifte dele af
forsyningsnettet, som vedtaget ved generalforsamlingen i 2017.

4. Vandkvalitet
Der bliver taget prøver af vandets kvalitet efter en analyseplan, som Kommunen
udarbejder og analyselaboratoriet Eurofin udfører. Vi har heller ikke i år haft problemer
med vandkvaliteten.
Analyserapporter kan ses på vores hjemmeside.

5. Vedligeholdelsesarbejde
Vi har også haft utætheder i vores forsyningsnet i 2017, men ikke så mange som i 2016.
Det var igen Willy Bromann, som stod for at koordinere dette. Vi har ikke haft tid til at
påbegynde udskiftning af den del af forsyningsnettet, som vi ved har risiko for at blive
utæt. Der var sat penge af på budgettet til dette. I 2018 skal vi renovere vandværket. Det
bliver formentlig først i 2019, vi får tid til at se på udskiftning af en del af forsyningsnettet.
I forbindelse med utætheder, vil vi gerne gøre alle andelshavere opmærksomme på, at
vedligeholdelse af vandinstallationen er ejerens ansvar inden for dennes matrikel, og det
er ejeren, som skal bekoste udbedringer. Vandværket er forpligtet til at sørge for, at
forsyningsledningerne er i orden.
Vi henviser til ”Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009”, som
ligger på hjemmesiden.

6. Renovering af vandværket
Vandværket er fra 1954. Det er funktionsmæssigt i orden. Men det er meget slidt og
vedligehold af de to sandfiltre er tidskrævende. Sidste år vedtog vi at hæve såvel prisen
for vand samt det faste tilskud pr. andelshaver. Dette gjorde vi for at få råd til renovering af
vandværket. Kommunen har også været inde over dette i forbindelse med deres
godkendelse af takstbladet.
Vi har modtaget et budget-tilbud på opgaven fra Dahlgaard og afventer et mere fra Krüger.
Vi har drøftet omfanget af entreprisen for at få et rimeligt omfang af styring og et fornuftigt
valg af materialer. Vi har endnu ikke valgt leverandør. Det gør vi, når tilbud er modtaget og
drøftet i bestyrelsen.
Vi har etableret en arbejdsgruppe på 4 som skal koordinere med leverandøren.
Renoveringen er foreløbig planlagt til at starte i 3. kvartal 2018 og tage 2½-3 måneder.
Vi har adviseret Slagslunde Vandværk som skal forsyne os 2½-3 måneder, men ikke lavet
en aftale endnu.

7. Revision og regnskab
Regnskabet for 2017 ligger på vores hjemmeside, det er ligesom sidste år blevet
udarbejdet af firmaet Reviscan.
Vi kan igen glæde os over at have haft et roligt år med stabil levering af rent vand.
Og vi har også haft et fint samarbejde med kommunen i forbindelse med godkendelse af
takstbladet og ved deres tilsynsbesøg.

Tak til Susie Barrett for regnskaber, udsendelse af regningerne og kontakten til
andelshaverne.
Også tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Vi må desværre sige farvel til
Thomas Veit Sørensen som har været med i bestyrelsen i mange år. Tak for godt
samarbejde.
Der vil også fremover være mange opgaver for bestyrelsen med driften, økonomien,
myndighederne og ikke mindst renoveringsarbejdet i 2.halvår 2018.

Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab
Regnskabet for 1.1 – 31.12 2017, som var udsendt sammen med indkaldelsen, blev
gennemgået samt budget for 2018.
Revisorens regnskab er lagt på hjemmesiden.
Efter gennemgangen godkendtes regnskabet af forsamlingen.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget.

5. Valg til bestyrelsen
Per Nielsen blev genvalgt for 2 år
David Køhnke blev genvalgt for 2 år
Thomas Sørensen modtog ikke genvalg
Tommy Paulsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.

6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Peter Christiansen modtog ikke genvalg
Der blev ikke valgt ny suppleant.
Bestyrelsen består i øjeblikket af 7 medlemmer, som iflg. vedtægterne er det højest mulige
antal.

7. Valg af registreret revisor
Revisor Søren Høj Rasmussen fra Reviscan blev genvalgt.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Oversigt over prisen for 1 m³ vand.

Buresø Vandværk, afgift pr. m³
Staten, vandskat
Egedal kommune, vandafledn.afgift
Opsparing årligt kr. 500
Fast årsafgift kr. 650
Moms
I alt inkl. moms

7,00
6,25
37,00
5,00 (ved forbrug på 100 m³)
6,50 (ved forbrug på 100 m³)
15,44
77,19

Efter generalforsamlingen, ser bestyrelsens sammensætning således ud:
Formand Per Nielsen, Skovvej 18A, 3550 Slangerup

27 57 72 02

Kasserer Susie Barrett, Skovvej 26, 3550 Slangerup

47 38 00 64

Værkbestyrer Kjell Stau, Skovringen 19, 3550 Slangerup

23 46 62 15

Best. medlem Tommy Paulsen, Klokkekildevej 74, 3550 Slangerup

28 55 42 00

Best. medlem Knud Sørensen, Hyldevang 10, 3550 Slangerup

48 18 42 53

Best. medlem Willy Bromann, Klokkekildevej 59C, 3550 Slangerup

48 18 12 01

Best. medlem David Køhnke, Skovringen 10, 3550 Slangerup

40 68 86 86

HUSK FØLGENDE:





Se til din måler en gang imellem (den skal stå helt stille, når du ikke bruger vand)
Vær opmærksom på lækager og vandspild
Hold din målerbrønd frit tilgængelig
Hold Vandværket informeret om korrekt e-mail

Med venlig hilsen og god sommer
Bestyrelsen

