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LYNGE OVERDREV VANDVÆRK a.m.b.a
Ordinær generalforsamling torsdag 20. april 2017
Kl 19.30 på Kratbjergskolen (Afd. Ravnsholt), Blok Ø
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Budget for det kommende år fremlægges
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende er på valg:
Kjel Bording Johansen
Modtager genvalg
Søren Hvilshøj
Modtager genvalg
Johnny Rossing
Modtager genvalg
Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
ad 1.
Erik Dreyer-Andersen blev valgt som dirigent. Han oplyste, at generalforsamlingen var lovlig i henhold til
selskabets vedtægter, da indkaldelse til generalforsamlingen var annonceret rettidigt den 4. april 2017 i
Allerød Nyt. Dirigenten gav herefter ordet til formand Kjel Bording Johansen.
ad 2.
Formandens beretning 2016:
Det forløbne år har været uden de større problemer, på det tekniske områder.
Vi havde den store glæde at nødforbindelsen til Lillerød vandforsyning blev etableret på hjørnet af Røglevej
og Skyttevej. Så i tilfælde af vandmangel i et af de to vandværkers forsyningsområde, kan vi nu hjælpe
hinanden med vand til forbrugerne. Det ville have været rart i forbindelse med branden på Ravnsholtskolen.
I de år jeg har været formand har jeg kæmpet for en nødforbindelse så det er godt det nu er lykkedes efter
32 år.
Bestyrelsen har besluttet, for at været på forkant med udviklingen, at skifte alle vores vandmålere i år til
elektroniske målere. Det er en større investering, som har været drøftet og overvejet i mange år, men der er
mange fordele ved disse elektriske målere. Der skal ikke udsendes måleraflæsningskort, forbrugerne skal
ikke have besvær med at aflæse og indsende resultatet til os, vi kan sparer hele rykkerproceduren da vi den
31/12 får aflæsningen automatisk. Herudover kan forbrugeren nemmere følge sit forbrug og dermed hurtigt
opdage et eventuelt brud.
Der er blevet udstykket en del grunde i vores forsyningsområde og det betyder at vi nu er 998 forbrugere.
De fleste grunde er ved at blive, eller er allerede, bebygget.
Vi fik en henvendelse fra Ravnsholtskolen, at der var to 8.klasser der gerne ville se hvordan et vandværk
fungere. Jeg mener det er vigtigt at den nye generation får noget at vide om hvor vores gode drikkevand
kommer fra, og at det er vigtigt at passe på det og ikke forurene. Samtidigt fortalte jeg at det er alt for dyrt
at købe vand på flaske, og at man bør have en dunk med postevand i køleskabet, klar til brug. Jeg gav dem
en plastik dunk med hjem.
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Vores mange årige bestyrelsesmedlem Dan Ingerslev har besluttet at træde ud af bestyrelsen og vi har
derfor indkaldt vores suppleant Erik Dreyer-Andersen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dan for det
store arbejde som referent han har udført gennem mange år.
Spørgsmål: Hvem har betalt for etablering af nødforbindelsen?
Svar:
Udgiften er betalt 50/50 af Lynge Overdrev Vandværk og Lillerød Vandværk
Spørgsmål: De elektroniske målere – hvordan opsamles signalet fra dem?
Svar:
Der opsættes et antal modtagestationer i forsyningsområdet.
Spørgsmål: De elektroniske målere – hvem betaler for projektet?
Svar:
Det gør forbrugerne. Bestyrelsen har udarbejdet en 10-årig investeringsplan der beskriver
projekter og prioritering. De elektroniske målere er en del af denne plan.
Spørgsmål: De elektroniske målere – hvad er beløbsrammen?
Svar:
Foreløbigt Budget er 1,0 – 1,5 million kr. Det er besluttet at udskifte samtlige målere for at
optimere de samlede projektomkostninger samt hurtigere opnåelse af besparelser på
administration af målerkort
Spørgsmål: De elektroniske målere – hvordan får målerne strøm?
Svar:
De har indbygget batteri der har en længere holdbarhed end målerens forventede levetid.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
ad 3.
Vandværkets kasserer, Anette Stæhr, gennemgik det reviderede regnskab:
Årets resultat er blevet bedre end det godkendte driftsbudget for 2016. Det skyldes en stram
omkostningsstyring samt tilslutningsafgift fra de mange nye forbrugere. En del af overdækningen for 2016
planlægges anvendt i 2017 til bl.a. de elektroniske målere.
Spørgsmål: Hvor kan vi se specifikation af overdækning?
Svar:
Som passiv under den akkumulerede overdækning på side 18 i regnskabet.
Regnskabet 2016 blev godkendt.
ad 4.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
ad 5.
Johnny fremlagde det omdelte oplæg til Budget og Takstblad for 2017. Der budgetteres med uændrede
priser for 2017. Det nye takstblad er godkendt af Allerød Kommune.
Budget 2017 blev godkendt.
ad 6.
Kjel Bording Johansen, Søren Hvilshøj og Johnny Rossing blev genvalgt for de næste 2 år.
Som suppleant blev valgt Henning Mortensen.
ad 7.
GBH revision A/S blev genvalgt.
ad 8.
Spørgsmål: Hvem betaler for vand ved en brand som på Ravnsholtskolen?
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Svar:

Det gør Vandværket. Kostprisen på vand er meget minimal og derfor er derfor som oftest tale
om et meget beskedent beløb (primært til strøm til pumperne).

Spørgsmål: Ved nedrivning af børnehuset Søageren – returneres til oprindeligt indbetalte tilslutningsbidrag?
Svar:
Nej, der er ikke kutyme for returnering af tilslutningsbidrag i branchen.
Spørgsmål: Kan vi ikke få en ”spændende” historie fra Christian Bagger?
Svar:
Efter lidt betænkning fortalte Christian om projektet til etablering af nødforbindelsen med
Lillerød Vandværk og den efterfølgende test.
Søren Hvilshøj fortalte om det ”Vandråd” der er oprettet sammen med vandværker i Allerød, Hørsholm,
Furesø og Birkerød. Vandrådet giver mulighed for erfaringsudveksling og koordinering af større
projekter/indkøb som f.eks. Elektroniske Vandmålere.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten samt et mindre traktement.

Formand
Kjel Bording Johansen

Dirigent
Erik Dreyer-Andersen

Referent
Johnny Rossing
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