Referat af Generalforsamling i Dalby-Rode Vandværk, 21. marts 2017.

Formanden bød velkommen til de 12 fremmødte andelshavere og bestyrelsen og gik derefter over til
dagsordenen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad. 1
Bestyrelsen forslog Anders Guldhammer, som blev valgt uden modkandidater.
Anders takkede for valget og redegjorde derefter for formalia jf. vedtægterne og konstaterede at
generalforsamlingen er lovlig indvarslet og vi er beslutningsdygtige.
Ad. 2
Formand Bjarne Dickow fremlægger bestyrelsens beretning:
Vi har i året 2016 udpumpet 172.088 kubikmeter fra vort vandværk til vores nu ca. 1279 forbrugere.
Vandmængden kan også udtrykkes som en kubus på et areal som et hus på 150 m2 vil vandsøjlen få en
højde på 1147 m dvs. over 1 km op – nok til en lille vandskade.
Vi ar i 2016 gennemført en total undersøgelse af hele vores ledningsnet for at finde de lægkager vi
havde mistanke om pga. alt for stort spild. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Ankers
Lækagesøgning som kan lytte sig til lægkager ved at lytte på en stophane, der lukker af for et begrænset
område. Vi fandt nogle brud og heriblandt vandværkets største lækage til dato.
Lækagen var på Vordingborgvej ud for Babberupvej og vandet løb direkte i vejbrønden, der findes ude i
vejbanen. Dvs. der kom ingen vand op til terræn som kunne have givet en mistanke tidligere. Da
brønden var i vejbanen har vore kære hundeluftere som ellers er gode meddelere heller ikke fattet
vores mistanke ved lyden af rindende vand.
Denne lægkage har givet 4 m3 i timen eller 100 m3 pr døgn og for at anskue mængden som
ovenstående på et hus på 150 m2 ville det give en højde på 67 cm pr. dag.

Lækagen kan have været der i lang tid, desværre.
Efter at vi fik repareret alle de brud vi fandt ved lækagesøgningen faldt vores mindste natforbrug fra ca .
8 til ca. m3 i timen, Vi antager nu at der ikke er flere lækager på vores ledningsnet da dette
minimumsforbrug ligner et reelt forbrug.
På vandværket har vi til gengæld ikke haft nogle større reparationer i 2016.
Driften har generelt været særdeles tilfredsstillende dels med det tekniske udstyr og dels med
vandkvaliteten.

Vandprøverne i 2016 af vort drikkevand været fuldt tilfredsstillende med meget små kimtalsværdier,
som er langt under de gældende grænseværdier på de prøver vi har fået udført hhv ved udtag på
vandværket og nettet hos nogle forbrugere.
På vandværkets hjemmeside kan I finde de seneste prøver samt alle ved at gå videre med et link til
Jupiterdatabasen, som indeholder samtlige prøver fra alle vandværkerne i Danmark. Se desuden vor
”Forbrugerinfo 2017”
Bestyrelsen har ikke besluttet nogle større investeringer for de kommende år, men vi forventer dog
indenfor få år at investere i udskiftning til elektroniske vandmålere.
I vores samarbejdsorgan vandværkerne imellem, som hedder ”Vandrådet for Faxe Kommune” har vi
bl.a. arbejdet for at finde en løsning for ”tankberedskab” for også at være forberedt hvis en større
forurening skulle ramme os og hvor vores øvrige muligheder med at lukke den ene vandværksafdeling
eller vore nødforsyning til Rønnede og Haslev ikke kan anvendes. Det vil sige et beredskab, som giver
den sidste sikkerhed når alt andet ikke er godt nok. Vi bør dog have en sådan aftale og samtidig håbe at
vi aldrig får brug for den. Vi var nede at se et eksisterende og velfungerende beredskab, som
administreres og udføres af Lolland-Falster Brandvæsen. Vi er ved at få en lignende aftale med Midt- og
Sydsjællands Brand & Redning v/Beredskabsinspektør Michael Lose.
I bestyrelsen er vi kede af at miste vores fantastiske driftspasser gennem 8 år. Klaus har passet
vandværket og alle de driftsmæssige opgaver omkring forbrugere, leverandører samt de administrative
opgaver omkring vandværket med perfektion. Klaus har dog givet os varsel om ønsket om at stoppe for
over 1 år siden. Vi respekterer dog Klaus’s beslutning og ønsker ham alt godt for fremtiden. Det bliver
dog et stort afsavn at undvære Klaus i vores bestyrelse og den daglige drift.
Vi giver derfor en stor tak til Klaus for alle de år han har givet i bestyrelsen og de sidste mange år som
driftspasser fa Dalby-Rode Vandværk.
De private vandværker i Danmark får det desværre sværere og sværere med at holde selvstændigheden,
men i Dalby-Rode Vandværk vurderer vi dog fortsat at vi kan klare at fungere under de stigende
offentlige krav i en tid fremover.
På kort sigt er vi stadig stolte af at kunne levere vandet til jeres vandhaner i en god kvalitet og fortsat en
lavere pris en de fleste andre vandværker.

Hermed tillige en stor tak til hele vor bestyrelse i vandværket for et godt samarbejde i 2016 for at drive
og bevare Dalby-Rode Vandværk.
Der var spørgsmål til beretningen:
Ang. Spild – betaler vi afgifter m.v. af spildet ?
Formanden svarede at vi skal betale skatter og afgifter af spildet – men kun af spildet over 10 %.
Deraf følger spørgsmålet om, vi er under 10 % og formanden bekræfter, at vi er under 5 %.
Vi har i 2015 betalt 150.000 og derfor har vi valgt at lave lækagesøgning og fundet lækagerne for at
nedbringe spildet.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3.
Jonna Tuborg gennemgik regnskabet i hovedtal – resultatopgørelse og balance og forklarede de nye
begreber overdækning/underdækning, der erstatter over/underskud.
Årets overdækning beløber sig til kr. 447.73 og regnskabet balancerer med kr. 4.744.550.
Der blev spurgt til hvorfor el-udgiften var faldet og kasseren svarer, at det hænger sammen med
vandforbruget.
Der blev spurgt til udgiften til vandprøver, der så ud til at være faldet. Kan skyldes en
periodeforskydning.
Vandprøvernes antal ligger på minimum og vandprøverne tages i samarbejde med vandrådet.
Derefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
4.
Budget fremlagdes af formanden og det var udleveret til de fremmødte.
Der var spørgsmål til finansiering af nye vandmåler og svaret er at finansieringen sker med de penge vi
har ”i kassen”. Og herunder snak om de nye regler med overdækning/underdækning og langsigtede
investeringer, der gør, at vi må have en overdækning.
En andelshaver foreslog at pengene også kunne benyttes til at lave en ringforbindelse fra
Nyby/Turebyholm og et forslag om, at man i budgettet kan se, hvilke investeringer der kunne være på
lang sigt.
Ad 5
Indkomne forslag – der var ikke forslag hverken fra bestyrelsen eller andelshaver.

Ad 6
Klaus Behrendt Petersen, Henrik Pallesen, Nis Jørgen Vive, Mogens Frantzen var alle på valg.
Henrik Pallesen, Nis Jørgen Vive og Mogens Frantzen modtog genvalg.
Der var ikke nogle, der ville stille op til den ledige plads efter Klaus.
Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen kan supplere, hvis der findes en kandidat inden næste
generalforsamling.
Bestyrelsen består herefter af de genvalgte som ovenfor samt Bjarne Dickow, Jonna Tuborg Nielsen og
Susanne Møller Nielsen.

Ad 7
Niels Starbæk og Henning Seeding genvalgtes som interne revisorer.
Joan Rudbæk og Finn Hansen genvalgte som bestyrelsens suppleanter
Børge Hansen genvalgt til revisorsuppleant og Anders Guldhammer nyvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8
Der blev spurgt til det nye vandværks-regulativ og Bjarne Dickow bekræftede, at det har vi udarbejdet i
samarbejde med vandrådet og det er gældende indtil et nyt vedtages.

Derefter takkede dirigent for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Anders Guldhammer

Susanne Møller Nielsen

Dirigent

referent

