VANDVÆRKET LYNGEN
REFERAT af ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 i

Rishøjhallens selskabslokale.
Deltagere 11 stemmeberettigede andelshavere incl. bestyrelsen.
Jan Jensen, Torben Haack, Jan Bastholm, Sten Henriksen, Per Hummer, Frank
Lauritzen, Claus Rømer og Ulla Jensen – deltog.
Afbud
Ingen
Referent Ulla Jensen
Dagsorden :
Velkomst
Start kl. 19.00.
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling i
Vandværket Lyngen.
1.

Valg af dirigent

Claus Rømer blev valgt uden modkandidat.
Herefter konstaterede han, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet med annoncer i Lørdags Avisen 26. marts
2018 og i Køge Onsdag den 27. marts 2018.

2.

Bestyrelsens
beretning

Formanden fremlagde – mundtligt - bestyrelsens
beretning. Vedlægges dette referat på skrift.
Spørgsmål fra salen:
Er der andre vandværker, der har blødgøringsanlæg?
- Ja f.eks. i Brøndby, hvor det er et prøveanlæg.
Hvad vil det evt. koste hos os? – og pr. m3?
- Ca. 1 million kr., og det vil blive ca. 1 kr. pr. m3.
Herefter blev beretningen taget til efterretning/godkendt.

3.

Forelæggelse af det
reviderede regnskab
2017 til godkendelse

Vores revisor, Hanne Kjærbølling fra Reviplan, fremlagde
det reviderede regnskab fra 2017.
Spørgsmål fra salen:
Hvad menes der med tilbagebetaling til forbrugerne?
- At vandprisen sænkes.
Hvad koster 1 m3 nu?
- Lige godt 70,- kr. pr. m3 incl. afgifter og moms.
Heraf ca. 20% til vandværket, ca. 30% til afgifter og ca.
50% til afløbsselskabet.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning/godkendt.

4.

Forelæggelse af
budget 2018 og
anslået budget 2019
til godkendelse

Budget 2018 og anslået budget 2019 blev ligeledes
gennemgået af Hanne Kjærbølling fra Reviplan.
Vi fastholder vores priser.
Hanne Kjærbølling viste en graf med vores investeringer
for de kommende år.
Denne vil også ligge på vandværkets hjemmeside.
Begge budgetter blev taget til efterretning/godkendt.

5.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6.

Valg af medlemmer
til bestyrelsen.

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

På valg er:
Jan Bastholm
Torben Haack
Alle modtager
genvalg

7.

Valg af suppleanter
til bestyrelsen.

Begge blev genvalgt uden modkandidater.

På valg er:
Claus Rømer
Frank Lauritzen
Begge modtager
genvalg

8.

Valg af revisor

Genvalg til Reviplan uden modkandidat.

9.

Evt.

Kommentarer fra salen:
Jeg ved ikke hvilken type rør jeg har. Tranekærvej.
- Formanden slog adressen op og konstaterede at det er
PE rør.
Jeg bor på Maglekærvej 17, hvad har vi. Tror det er jern?
- Formanden slog igen op. Vi har PE registreret, vi kontakter jer, så vi får en afklaring.

Dirigenten takkede de fremmødte for en god og rolig generalforsamling.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19:45

------------------------------Claus Rømer
Dirigent

--------------------------------Ulla Jensen
Referent

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen
i Vandværket Lyngen d. 16. april 2018.

Indledning.

2017 blev endnu et år med udskiftning af forsyningsledninger i forbindelse med kloakrenoveringen,
men også året, hvor blødgøringsanlæg, blev det helt store samtaleemne.

Blødgøringsanlæg.
Vi kan vist alle blive enige om, at kalken i vores vand er et evigt irritationsmoment og de nye
blødgørings anlæg kommer jo umiddelbart som sendt fra himlen.
Desværre er der også en bagside af medaljen og det er, at uanset hvilken type man vælger, så indgår
der store mængder kemikalier i processen. så hvis vi installere et blødgøringsanlæg på vandværket,
vil det altså være slut med at tappe rent ubehandlet drikkevand i vores vandhaner.
Man kan endvidere frygte, at i værst tænkelige tilfælde, kan en fejl i processen, føre til
sundhedsskadeligt vand i vandhanen.
Et andet problem ved at installere blødgøringsanlæg på vandværket er, at forbrugerne så ikke kan
vælge behandlet vand fra. Da vandværket forsyner en del industri, kan dette give problemer i
forhold til deres produktion.
Alt det taget i betragtning, har vi i bestyrelsen valgt at se tiden an. Der kunne jo dukke bedre
løsninger op i de kommende år.

Udskiftning af forsyningsledninger.
Vi har igen i år fået udskiftet en del forsyningsledninger i forbindelse med kloakrenoveringen,
denne gang i kvarteret omkring Agerbækvej. Heldigvis er Klar forsyning løbet tør for penge, så der
er nu udsigt til et par års pause og det passer vandværkets pengepung rigtig godt.

Vandkvalitet.
I løbet af året blev der talt en del om mikroplast og et nyt pesticid (Chloridazon), som var fundet i
drikkevandet, rundt om i landet. Vi fik selvfølgelig testet vores vand for dette, men fandt hverken
mikroplast eller Chloridazon. Vores øvrige vandprøver har også alle været fine og kan i øvrigt altid
findes på vores hjemmeside.

Driften af vandværket.
Vandværket har i 2017 stort set kørt uden problemer. Vi havde et lynnedslag der, gennem et træ,
ramte og ødelagde vores råvandsledning. Det skete desværre på stien lige inden vandværket og
gjorde at vi var uden råvand en lille uges tid.
Vi blev i dette tidsrum forsynet af Klar Forsyning, men da vi har forsynet en del af Klar Forsynings
områder, på andre tidspunkter, giver dette ikke anledning til ekstraudgifter.
Vi har for øvrigt forsøgt at få forsikringen til at dække reparationen af råvandsledningen, men de
dækker ikke vandledninger, uanset hvordan de går i stykker.
Der har i 2017 kun været ganske få udkald udenfor normal arbejdstid, så vi mærker nu tydeligt
effekten af de mange udskiftede vandledninger.
Vores tab i ledningsnettet blev i 2017 på ca. 6%. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at det går
den gale vej, men snarere, at vi har byttet en del vand med klar forsyning og måleraflæsningerne
ikke har været helt skarpe. Vores nattimeforbrug har i hvert fald ligget stabilt, det meste af året.

Jordledninger.
Rigtig mange har nu fået skiftet deres jordledning til plastik, men vi er desværre ikke helt i mål
endnu. De der ikke har fået skiftet kloakker, kan jo vente til det sker og så er der en nogle, vi ikke
har fået kontrolleret endnu. Vi håber dog at komme i mål med disse, her i 2018

Økonomi.
Vi har i 2017 investeret ca. 2,5 mio. på udskiftning af forsyningsledninger i forbindelse med
kloakrenoveringen. Så selvom vi har sparet hvor vi kunne, har vi endnu en gang støt hovedet mod
prisloftet. Alt tyder dog på, at de næste par år bliver lidt lettere.

Persondataforordning.
Da der er kommet nye regler for behandling af personfølsomme data, er vi godt i gang med at
indrette vores arbejdsgange, så de opfylder reglerne i den nye persondataforordning.

Afslutning.
Til slut, vil vi gerne takke vores Driftsleder Sten Henriksen fra Skovbo VVS, som passer vandværk
og ledningsnet. Vi vil ligeledes gerne takke vores administrative medarbejder Lone Pedersen, som
passer kontoret.
Bestyrelsen.

