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Indkaldelse
Ordinær generalforsamling
tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00
i
Helsinge Hallerne
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge
Dagsorden:
.

Valg af dirigent.

.

Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år.

.

Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse.

.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
Efter tur afgår:
Thomas Reuter Johannsen, modtager genvalg
Jarl Baadsmand, modtager genvalg
Valg af suppleant (for 2 år)
Ulrik Møller, modtager genvalg

.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

.

Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering
m.v. pr. 1. januar 2022, jfr. udsendt materiale

.

Eventuelt.

Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til
13.00 fra tirsdag den 14. april 2020.
Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage
i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne.
Med venlig hilsen
Helsinge Vandværk

HELSINGE VANDVÆRK
S.M.B.A.
Årsberetning 2019
I 2019 har der igen været fremgang at spore, idet der i løbet af året er
etableret 5 nye udstykninger. Tilslutningerne til de nye boliger er sket
ved både at etablere nye hovedforsyningsledninger samt tilslutning via
de eksisterende hovedledninger.
Igen i år har der været stor aktivitet i forbindelse med renovering og
vedligeholdelse af det eksisterende ledningsnet, drift af anlæg samt hele
tiden være opmærksom på, at informere vores forbrugere på korrekt
vis, iht. Persondataloven, forholde os til en ny revideret vandsektorlov,
som giver os mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering
som den nuværende vandsektorlov pålægger os og sidst men ikke
mindst afvente udspil fra SKAT omkring endelig afregning ifm. deres
tabte skattesag omhandlende værdiansættelsen af vandværket.
Konstituering

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med
Jette Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende og Henrik
Pihl fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær, Jarl Baadsmand
som menigt bestyrelsesmedlem og undertegnede som formand.
Suppleant Ulrik Møller, har deltaget aktivt i årets bestyrelsesmøder.
De månedlige bestyrelsesmøder har som de foregående år været
suppleret med møder i Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov
Kommune og faglige møder under vores forening Danske Vandværker.

Nye forbrugere

Der er tilsluttet 46 nye installationer i 2019, som er fordelt på 15 huse,
30 institutioner (studieboliger ved Gribskov Gymnasium) og 1
erhvervsmål.

Antal interessenter

Ved udgangen af 2019 havde Helsinge Vandværk 3029 interessenter
og antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var 4.693.

Udpumpet vandmængde

I løbet af året er der udpumpet 485.519 m³ vand mod 489.539 m3
i 2018, et mindre fald på 4.020 m3.
År
2015
2016
2017
2018
2019

Hovedledninger

Interessenter Udpumpet
m3
3014
470.921
3011
474.681
3017
463.666
3022
489.539
3029
485.519

Ændring i %
2,23
0,80
-2,32
5,58
-0,82

Der er etableret 79 m nye hovedledninger ifm. tilslutning af en ny
pumpestation på Laugøvej samt udstykningerne på Engerødvej,

Ahornvej og Møllebakken. Den løbende vedligeholdelse har medført, at
der er udskiftet 599 m hovedforsyningsledninger og på Rundinsvej er
der alene udskiftet 494 m mens 147 meter er omlagt. I første omgang
ville vi nøjes med at udskifte 120 m på Rundinsvej, men udskiftningen
forløb rigtig godt, så bestyrelsen besluttede at udskifte hele
hovedledningen fra Bymosevej til Landagervej. Det sidste stykke fra
Landagervej til lyskrydset ved Gadekæret udskiftes, når krydset skal
renoveres.
I det forgangne år har vi kun haft 1 brud på hovedledningerne og
bruddet skyldes almindelig slitage. Vi gør vores bedste for at minimere
de gener, som evt. brud medfører og gør alt hvad vi kan for hurtigst
muligt at få genetableret vandforsyningen. Hvis I oplever uregelmæssigheder med vandforsyningen, skal I altid kontakte Helsinge Vandværk.
Renovering af anlæg

Ledningerne i det øvrige forsyningsnet har gennemgået en større
renovering og det har medført etablering af 15 nye skydeventiler og
udskiftning af 1 skydeventil, 34 stophaner, 32 anboringsbøjler, 20
vandstik, 1 skydeventil garniture og 1 spindel.
5 vandstik er afbrudt, der er etableret 1 ny målerbrønd, 6 skydeventiler
er fjernet, 1 brandstander er nedlagt og 1 brandstander er flytter og der
er etableret 1 ny lænsestander og derudover har vi haft 4 brud på
stikledninger.
Så igen i år har vi brugt rigtig mange penge på renovering og vedligeholdelse af ledningsnettet.
Kontrol med vandmålerne foretages løbende og udskiftning af de
eksisterende vandmålere til de nye elektroniske målere med automatisk
fjernaflæsning, følger den udskiftning plan vi har lagt og indtil videre er
der udskiftet og etableret 823 målere.

Vandværket

På selve vandværket har der været en del vedligeholdelse, reparationer
og indkøb.
Tårnpumperne i den forreste rentvandstank er udskiftet med nye
frekvensstyret pumper og pumperne blev uden problemer sat i drift den
12-12-2019.
Der er blevet etableret en ny frekvensstyret pumpestation på Laugøvej,
da trykket i vores forsyningsledningen til Baunehøj Vandværk ikke var
stort nok og hvis vi ikke fik etableret pumpestationen, ville det påvirke
vandforsyningen til Baunehøj Vandværk ifm. nødforsyning.
Rentvandsbeholderen i vandtårnet er blevet inspiceret og undersøgt og
for at minimere en forureningsrisiko blev inspektionen foretaget af en
robot.
Der er indkøbt 1. stk. Lumin Ultra analyseudstyr til hurtige vandanalyser
ifm. indkobling af nye ledninger så udskylning og idriftsættelse af
ledninger sker så hurtigt som muligt.

Der er indkøbt og udskiftet et defekt absorptionsanlæg ved
beluftningsanlægget.
I forbindelse med ”Vandets dag”, som blev afholdt den 22-03-2019, var
der åbent hus på Helsinge Vandværk. Vandværket blev besøgt af 25
personer inkl. TV Lorry og Frederiksborg Ams Avis, så det var en stor
succes.
Som noget nyt har Gribvand Spildevand valgt at opkræve afregning for
filterskyllevand. Det har medført en årlig ikke budgetteret ekstraudgift
på kr. 187.915,-.
Der er indkøbt skilte med Helsinge Vandværks logo, som opsættes ifm.
ledningsarbejder.
Vandværket er igen i året flittigt blevet brugt i forbindelse med
undervisning for vores skoler. Det er stadigvæk en stor succes og så
længe interessen er der, tilbyder vi denne service.
Vandboringer

I løbet af året har der været en løbende vedligeholdelse af vores
boringer og udover udsyring bliver ydeevnen kontrolleret, så vi i rette
tid kan foretage de rette tiltag for at forlænge levetiden på boringerne.
De kommende boligprojekter i Helsinge vil på nuværende tidspunkt ikke
udfordre vores indvindingstilladelse og vi ser frem til den løbende
udvikling af Helsinge.

Vandanalyser

Vandet, der leveres til forbrugerne, bliver løbende analyseret for både
det bakteriologiske- og kemiske indhold. Derudover analyseres det også
for pesticider og chlorerede opløsningsmidler.
Der er heldigvis ikke fundet nogen form for forurening og der dukker
hele tiden nye sprøjtegifte op, som vi skal analysere for. De seneste
stoffer er: Alachlor ESA, Dimetachlor ESA, Metazachlor ESA og
Propachlor ESA. Disse stoffer er heldigvis ikke er fundet i vores boringer.
Vi opfordrer vores forbrugere til IKKE at anvende sprøjtegifte ifm.
bekæmpelse af ukrudt og lignende. Vores drikkevandsresurser er
sårbare og det er vores pligt at passe godt på dem.

Aflæsning af målere

Målerne har i forbrugsåret 2019 registreret et samlet forbrug i de
tilsluttede installationer på 447.172 m3.
Udpumpningen fra vandværket har i samme periode været 487.496 m3,
hvilket giver et tab i ledningsnettet på ca. 9 %.

Kontrolaflæsning

Bestyrelsen vil stadigvæk opfordre til, at vandmåleren
aflæses regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden.
Et uforholdsmæssigt stort forbrug kan skyldes utætheder i

installationen, defekte toiletter eller utætte haner.
Det er nemt selv at undersøge om der er utætheder og information
omkring dette findes på vores hjemmeside.
Vores nye elektroniske vandmålere har i det forgangne år vist sit værd,
idet vi på et tidligt tidspunkt har fundet utætheder i flere
vandinstallationerne og hermed begrænset vandtabet til et minimum.
eForsyning

Der er
muligt at indrapportere sit vandforbrug til eForsyning. Der er sendt
vejledning ud til forbrugerne om, hvordan man tilslutter sig eForsyning.
Udførlig information omkring tilgang til eForsyning findes ligeledes på
vores hjemmeside og hvis man er i tvivl, skal man endelig kontakte vores
administrative personale.
En anden fordel med ”eForsyning” er, at du via ”eForsyning” kan blive
tilmeldt e-Boks. Herefter vil man fremadrettet modtage al information
fra vandværket i e-boks og 44 % af forbrugerne er allerede tilmeldt
e-Boks, så nu mangler vi kun de sidste.

Persondataloven

Vi har brugt en del tid på at overholde og tilpasse os lovgivningen i
Persondataloven og i den forbindelse er vores procedurer omkring
sikring og håndtering af følsomme oplysninger blevet opdateret, så vi
sikre oplysningerne på bedste mulig vis. Ligeledes skal alle e-mails, der
indeholder fortrolige og personfølsomme oplysninger sendes krypteret.

Vandpris inkl. afgifter

For at få budgettet til at balancere blev vandprisen den 1. januar 2019
fastsat til 11 kr./m3.
Den faste afgift og målerlejen blev uændret fastholdt til henholdsvis 530
kr. og 120 kr. pr. installation og måler.
Vandprisen er fra 1. januar 2020 sat til 12 kr./m3 og den faste afgift er
hævet til 570 kr. mens målerlejen er uændret.
Statsafgiften på vandet er uændret 6,18 kr./m3, bidraget til
drikkevandsbeskyttelse er ligeledes uændret 19 øre/m3.
Gribvand - Spildevand har hævet vandafledningsbidraget med
0,63 kr./m3 så den samlede variable afgift i 2020 for de fleste forbrugere
vil være 82,03 kr./m3 mod 79,99 kr./m3 i 2019.
Heraf er vandværkets andel 15 kr. (12 kr. uden moms)

Takstblad

Takstbladet for 2020 er ultimo 2019 blevet gennemgået og udover
vandprisen og den faste afgift er priserne de samme som sidste år.
Takstbladet ligger på vores hjemmeside, så det vil være en god idé at
læse takstbladet og undgå ubehagelige overraskelser.

Hjemmeside

På hjemmeside ligger der en del fornuftige oplysninger omkring den
almene drift af vandværket samt kvalitet af vores drikkevand inkl. de
seneste analyseresultater for pesticider, sprøjtegifte og andre

forurenende stoffer. På hjemmesiden www.helsingevand.dk bliver
driftsforhold og oplysninger omkring vandværket løbende opdateret, så
i tilfælde af driftsforstyrrelser må I meget gerne lige kigge på
hjemmesiden først inden I kontakter vandværket.
Skattesag

Som tidligere nævnt kom der i slutningen af november 2018 en endelig
afgørelse i skattesagen mellem SKAT og Danske Vandværker,
omhandlende værdiansættelse af vandværkerne. SKAT tabte sagen og vi
afventer stadigvæk, hvad den endelige værdiansættelse bliver samt
hvilke økonomiske konsekvenser den får for Helsinge Vandværk. Vi har
bedt vores Revisionsfirma om at foretage denne beregning for SKAT.

Vandsektorloven

Den 19. december 2019 blev der politisk vedtaget en ny aftale omkring
vandsektorloven. Iflg. den nye aftale er det muligt for Helsinge
Vandværk at træde ud af den økonomiske regulering. Som det ser ud i
øjeblikket, vil bestyrelsen anbefale, at vi træder ud af den økonomiske
regulering. En udtrædelse skal vedtages på en Generalforsamling og da
vi ikke kan nå at få alle de nødvendige dokumenter på plads til vores
årlige Generalforsamling vil der senere på året blive afholdt en
ekstraordinær Generalforsamling og som det ser ud i øjeblikket vil en
ekstraordinær Generalforsamling kunne afholdes i september. Inden da,
skal forbrugerne iflg. Forsyningssekretariatet have modtaget den
dokumentation, som danner grundlag for en eventuel vedtagelse
omkring at træde ud af den økonomiske regulering. Det er vigtigt at
understrege, at Helsinge Vandværk ved en udtrædelse stadigvæk er
underlagt ”hvile i sig selv-princippet”, dvs. at vi på bedste og billigste vis
altid skal levere godt drikkevand til forbrugerne, men vi bestemmer selv,
hvordan vi vil bruge vores penge. Vi opnår i stedet forbruger demokrati,
da vi ikke vil være underlagt udstukne økonomiske rammer, der
bestemmer, hvad vore indtægter og udgifter må være. Samtidig vil vi
som udgangspunkt kunne undgå at skulle betale skat.

Tilbagestrømning

Tilbageløb af vand til ledningsnettet kan have store konsekvenser for
forbrugerne og vandværket. Derfor er tilbageløb noget, vi tager meget
alvorligt og i forhold til sidste år, er der etableret tilbagestrømssikring
for Helsinge Hallerne, Helsinge Svømmehal, Helsinge Fjernvarme samt
Helsinge Rensningsanlæg så vores forsyningsområde bliver løbende
sikret efter de bedste hensigter.

Personale

Vores driftsleder Lars Thomsen og vandværksteknikere Stig Rasmussen
og Claus Thomsen klarer stadigvæk selv de fleste af vandværkets
anlægs- og driftsopgaver.
De administrative opgaver med regnskab, opkrævning og
korrespondance udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge
Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager
sig af disse områder.

Tak til medarbejdere

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak til vandværkets
medarbejdere, administrative som tekniske, for en god
og engageret indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde.

Også tak til vores revisorer og vor advokat for godt og behageligt
samarbejde.

19. marts 2020
Thomas Reuter Johannsen
Tillæg til beretning
Den planlagte ordinære generalforsamling den 28. april 2020 blev udsat
på grund af forsamlingsforbud.
Udsættelsen har givet bestyrelsen mulighed for at arbejde videre med
udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Bestyrelsen
fremsætter på generalforsamlingen den 29. september 2020 et forslag
om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1.
januar 2022. Materiale vedrørende udtræden vedlægges indkaldelsen.
Bestyrelsen indkalder efterfølgende til en ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 28. oktober 2020.
De forbrugerejede vandværker har siden vedtagelsen af
vandsektorloven arbejdet hårdt for at få politikkerne til at fritage de
forbrugerejede vandværker fra reguleringen. Det er nu blevet muligt for
Helsinge Vandværk S.m.b.a.
Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen stemmer for udtræden af
vandsektorlovens regulering. Helsinge Vandværk S.m.b.a. vil stadig være
omfattet af vandforsyningslovens princip om, at selskabets indtægter og
udgifter skal balancere over en årrække (hvile i sig selv princippet) og
kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne.
27. august 2020
Thomas Reuter Johannsen

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
(ej revideret)

Regnskab
2019
kr.

Regnskab
2018
tkr.

Budget
2019
tkr.

9.717.392

7.214

7.917

Produktionsomkostninger ......................................
-1.824.371
Distributionsomkostninger ........................................... -2.305.148

-1.924
-2.523

-1.887
-2.466

BRUTTOFORTJENESTE ............................................... 5.587.873

2.767

3.564

Administrationsomkostninger ........................................ -1.748.699

-1.726

-1.699

DRIFTSRESULTAT ..................................................... 3.839.174

1.041

1.865

4.092
-213

8
0

0
-10

RESULTAT FØR SKAT ................................................. 3.843.053

1.049

1.855

0

619

-150

3.843.053

1.668

1.705

Overført til næste år..............................................

3.843.053

1.668

1.705

I ALT ................................................................

3.843.053

1.668

1.705

NETTOOMSÆTNING ............................................

Finansielle indtægter .................................................
Finansielle omkostninger .............................................

Skat af årets resultat .................................................
ÅRETS RESULTAT .................................................

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

2019
kr.

2018
tkr.

Grund...............................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ......................................
Produktionsanlæg og maskiner .................................................
Ledningsnet og målere...........................................................
Materielle anlægsaktiver .......................................................

7.620
139.784
1.594.175
9.188.760
10.930.339

8
146
1.713
5.960
7.827

ANLÆGSAKTIVER ................................................................

10.930.339

7.827

Tilgodehavende vandafgifter ...................................................
Tilgodehavende moms ...........................................................
Selskabsskat .......................................................................
Tilgodehavende grøn afgift .....................................................
Diverse tilgodehavender .........................................................
Periodeafgrænsningsposter .....................................................
Tilgodehavender .................................................................

794.275
841.721
618.445
108.796
1.039
4.785
2.369.061

1.084
321
769
0
1
12
2.187

Indestående i pengeinstitutter .................................................
Kassebeholdning ..................................................................
Likvide beholdninger ...........................................................

4.305.664
1.357
4.307.021

3.074
0
3.074

OMSÆTNINGSAKTIVER ..........................................................

6.676.082

5.261

AKTIVER ...........................................................................

17.606.421

13.088

BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

2019
kr.

2018
tkr.

Basiskapital ........................................................................
Overført overskud ................................................................

2.437.289
13.035.641

2.437
9.194

EGENKAPITAL.....................................................................

15.472.930

11.631

Feriepengeforpligtelse ...........................................................
Langfristede gældsforpligtelse ................................................

62.305
62.305

0
0

Tilbagebetaling vandafgifter ....................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................
Anden gæld........................................................................
Tilbagebetaling grøn afgift ......................................................
Kortfristet gældsforpligtelse...................................................

1.027.825
756.095
287.266
0
2.071.186

762
281
312
102
1.457

GÆLDSFORPLIGTELSER .........................................................

2.133.491

1.457

PASSIVER ..........................................................................

17.606.421

13.088

Budget 2020
Indtægter:

Beløb i hele 1.000
kr.

Variabelt bidrag 460.000 m3 á kr. 12,00
Fast bidrag og målerleje

5.520
3.122

Målerdataoplysninger

90

Indtægter i alt

8.732

Udgifter:
Produktion:
Boringer, bygninger m.v.
Miljø og analyser
Personale
Produktion i alt

1.202
320
545

Distribution:
Pumpestationer
Ledningsnet
Personale
Autodrift
Distribution i alt

23
1.406
1.158
101

Administration
Gebyrer
Renteudgifter
Investeringer
Skat
Udgifter i alt
Balance

2.067

2.688
1.766
-39
50
2.200
0
8.732
0

