Andelsselskabet

EjbyVandværk
Referat fra generalforsamling
d.2g.juni 2O2O kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Y alg af stemmetællere.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen:

ai

Forslag om at Ejby Vandværk trækker sig ud af de økonomiske rammer under Vandsektorloven. Der henyises til det husstandsomdelte materiale fra Vandværket, som også
fi ndes på hj emmesiden under punkret: Vandværket/Vandsektorloven.
b:
Forslag om at bestyrelsen får generalforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre
med ei beslutningsforslag om etablering af etblødgøringsanlæg peEjby Vandværk.
Arbejdet baseres på de overvejelser, der bliver fremlagt på generalforsamlingen og som
nærmere fremgår af "Ideforslag for etableringafblødgøringsanlæg på Ejby- ogHøjstrupgård Vandværker". Ideforslaget kan findes på hjemmesiden under Vandkvalitet/

blødgøring.
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generalsamlingen.
7 . Yalg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
1. Formand Claus Steen Hansen, som modtager genvalg.
2. Mogens |ung, som modtager genvalg.
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8. Valg af 2 suppleanter:

1' Bestyrelsen foreslår lørgen Pedersen.
2. Bestyrelsen ønsker forslag fra forsamlingen.
9. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Reviplan A/S
v/Statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling.
10. Eventuelt.
f . Valg af dirigent:
Formand Claus Steen Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog advokat Morten Bøgenskjold, som
dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev advokåt Morten Bøgenskjold valgt, og fik overdraget ledelsen af generalfor-

samlingen.

Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Dirigenten
orientårede generalforsamlingen om, at der var 28 stemmeberettigede, hvoraf 19 stemmeberettigede var mødt op, og 9
fuldmagter var medbragt.
2. Yalg af stemmetællere:

Generalforsamlingen valgte ]ørgen Pedersen og Erik Toft.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Bestyrelsens beretning for 2Ol9 - Eiby- og Højstrup Vandværker:

Generel og bred orienterende indledning:
2019 blev åt år med mange positive aktiviteter i Vandværkets drift med fornyelse af forsyningsledninger, drøftelse af nye udfordringer måd anlæg til kalkreduseret vand. Opstart med undersøgelsen omkring økonomisk
værdi i sammenhæng med bedre udnyttelse af den kapacitet Ejby Vandværk har til rådighed med eksisterende
boringer og Vandvæiker.
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Referat fra generalforsamlingen d.29. iuni2020 fortsat:
Resultat med en fortsat drift uden nedbrydning af forslmingslinjer eller i Vandværker, hvilket bringer en kontinuerlig balance med budget.
Således kan hermed fremhæves nogle værdifulde betragtninger;
Ejby Vandværk er fortsat det største private Vandværk udenfor KøgeBy, men i Køge Kommune og har med
1.982 andelshavere og samlet inklusiv forbruger 2.375 husstande, der bliver betjent med anmærkningsfrit vand
365 dage om året.

Vandværkerne er et af en størrelse og teknisk standard højt i kvalitet til nutidens krav der med sikkerhed kan
forsyne mere end 3.000-4.000 forbrugere og med boringer fordelt med 5+2 er der den nødvendige kapacitet af
råvand.
Stabil og super vandkvalitet understøttet af en dygtig Driftsansvarlig og med en aktiv Bestyrelse, der med en
sund økonomi uden gæld, bliver der undersøgt og arbejdet med fremtidens muligheder til at stpke udvidet

drift og kvalitet.
Vandværker og forsyningsledninger.
Vandværks bygninger falder godt sammen med de private bygningea der ligger op til Vandværket og Vandværket er blevet mere sl.nligt og åbent, hvilket er det samme i Bestyrelsen med arbejdet med drift samt visioner.

Åbenhed og synlig kommunikation til Andelshaverne bestræbes optimalt.
Tekniske installationer i Vandværket har ikke haft nedbrud i året 2019.I forbindelse med den nye cykelsti, der
er blevet etableret på Salbyvej er der blevet nedlagt en ny PE forqmingsledning til erstatning af den tidligere
PVC ledning. Dette for at kunne undgå at skulle opgrave i den nye cykelsti ved brud på forsyningsledning i
fremtiden.

Udpumpning fra Ejby Vandværk 228.840 m3
50.558 m3
Højstrupgård Vandværk
Ledningstab udgør kun 2,28 %, hvilket er mindre end den tilladte grænse på l0o/o.
Natforbrug har ligget jævnt imellem 3-4m3 i Ejby og 0,1 m3 i Højstrupgård i timen.
Bestyrelsen.
Valgt 2019:
Formand Claus Steen Hansen, Næstformand Mogens Jung, Kasserer Mogens Werdelin, lørgen Sevel, Claus
Christensen, Finn Richard, Sita Kotnis har arbejdet super godt sarrunen igennem 20T9, ogder er blevet afholdt
10 bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet aktivt med forskellige opgaver efter fordeling.
Driftsgruppen: Formand, Næstformand, Kasserer, Regnskabsfører og Driftsansvarlig har afholdt møde hver
anden tirsdag med daglige driftsanliggender, aktuelle og fremtidige alctiviteter og lor,rnæssige udfordringer er
bearbejdet og forberedt til bestyrelsens godkendelse.
Resultat af samarbejde og beslutninger har stor betydning til det opnåede resultat og som Formand hermed til
alle i Bestyrelsen en stor tak for indsatsen til at være med til udviklingen af Ejby- og Højstrupgård Vandværk i
tråd med plan og målsætning.
I blandt de fremtidige projekter har opgaven været prioriteret og målrettet til, at søge viden ved at deltage i
møder og seminarer omkring emner som:
Udtræden af den økonomiske ramme i Vandsektorloven og Kalkreduseret vand sammen med det eksterne
firma Krtiger, der har udarbejdet den fremadrettede rapport til forelæggelse ved generalforsamlingen 2020 til
Andelshavernes vurdering.
Mange tekniske og økonomiske forhold er kommet frem under det store arbejde, men den udarbejdede rapport udviser helt tydeligt, hvilke muligheder og forhindringer, der er konstateret på vejen frem til det klare
resultat.
Miljøvenligt og økonomisk er den type anlæg, der kan tilsluttes ved et fremtidigt ønske fra Andelshaverne til
at frembringe kalkreduceret vand. Dette med afsæt i alle tekniske og bygningsmæssige forhold og en yderst

fornuftig økonomi.
Ejby Vandværk er repræsenteret i styregrupper og ledelse i henholdsvis Skovbo Vandsamarbejde og Køge Van-
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råd i Køge Kommune, hvor Formanden har deltaget aktiyt i ethvert mødei2019.
Regnskab og økonomi:
Rapportering til Revisor, regnskab afdet retvisende, opnåede resultat og opgørelser afflere forskellige
benchmark til brug for administration i Vandsektorloven samt diverse korrespondance er blevet udført med
akkuratesse af vores dygtige Regnskabsfører Erik Andresen med tak.

Driftsansvarlig:
Sten Henriksen, Skovbo

WS A/S har for begge Vandværker

opnået vedvarende levering af vand med den

bedste kvalitet uden anmærkning og dette er blevet bekræftet i forbindelse med mange anmærksningsfrie
vandprøveresultater, der er taget i 2019.
Vandværkerne har i2019 ikke haft nedbrud og lækager i forsyningsnettet ud over 2 reparationer af stikled-

ninger.
Stor tak til Driftsansvarlig Sten Henriksen for det opnåede resultat og gode samarbejde samt for præventive
oplæg og forslag til fremtidige driftsbesparelser.

Vandmålere:
I bestræbelsee med at kunne hjælpe Andelshavere i forbindelse med atfølge omfang af vandforbrug, har
Vandværket fortsat med at aflæse alle vandmålere hver anden måned, og derved konstateret og informeret
om vandudslip hos enkelte Andelshavere.

Vandkvalitet ogvandprøver samt filtrene på Ejby- og Højstrup Vandværker:
Vandprøver for Ejby- og Højstrup Vandværk har igennem hele året været tilfredsstillende med grænseværdier på Ammonium, Nitrat, Mangan og fern, der alle har vist, at disse ligger fint under det, som loven kræver.
På samme tid viste prøver fra ledningsnettet, at der ikke er konstateret Mikroplast.
Årets resultat giver således tryghed og dokumentation til det rene og fine vand.
Vandsektorloven:
Siden tvungen indtræden 2010 har det været en snærende og administrativ belastning med dertil krav om
betaling af Skat.
Imidlertid er der nu mulighed for udtræd else 2020 med virkning fra 202I af det økomoniske omfang, så derfor efter tilbundsgående analyser stiller Besstyrelsen forslag til Generalforsamlingen til at søge udtrædelse.

Afsluftende vigtige tilkendegivelser.
Formanden siger hermed tak til alle Andelshavere og Bestynelsen, Driftsansvarlig og Regnskabsfører for de
positive møder og drøftelser i2019 og ser frem til, at vi fortsat ved fælles konstruktivt samarbejde vil styrke
og fastholde det proaktive i Ejby- og Højstrupgård Vandværk.
Målsætningen er fortsat:
Rent vand - sikkerhed - god økonomi.
På vegne af Bestyrelsen

i Ejby Vandværk - formand Claus Steen Hansen

Herefter havde Andelshaverne mulighed for at stille spørgsmåI, hvor en enkelt Andelshaver fik svar på sit
spørgsmå,I.

Dirigenten konstaterede dernæst, at der ikke var nogen, der ikke kunne godkende beretning, og at den således var enstemmigt godkendt.
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4. Den reviderede årsrapport forelægges

til

godkendelse:

Dirigenten gav ordet til Statautoriseret revisor Hanne Kjærbølling fra Reviplan A/S, der kommenterede årsrapporten, der blev præsenteret på storskærm.:

Bruttoomsætning
Resultat efter
distributionsomkostninger
Produktionsomko stninger
Administartionsomkostninger
og andre driftsindtægter
Af- og nedskrivning af materielle

kr.3.313.676

anlægsaktiver

kr.-1.081.466,-

Resultat før finansielle poster
Resultat før skat
Skat afårets resultat

kr.
kt.

kr.2.161.794-

Herefter gik Hanne Kjærbølling videre

1.080.328,1.162.794,0,kr. 1.162.794,177.A18,-

kr.

Årets resultat
Overførttil kommende års vandafregning
Overført resultat

Resultat

,

kr.
kr.
kr.

985.776,1.162.794,-

til årsrapportens

status:

Aktiver:
Materialle anlægaktiver
Finansielle anlægsaktiver

kr.12.793.850,-

kr.

3.000,-

Anlægsaktiver ialt
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver ialt

fu.12.796.850,-

Aktiver ialt

kr. 17.297.701,-

k

kr.

kI

T.792.770,-

2.708.081,4.500.851,-

Passiver:

Egenkapital
Landfristede gældsforpliSelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser ialt
Passiver

ialt

kr.13.242.228,-

kr. L654.049,kr. 2.40L.424,kr. 4.055.473,w. t7.297.701,-

Herefter forespurgte Dirigenter om der var spørgsmål til årsrapporten, hvor et par enkelte opklarende spørgsmål blev besvaret, hvorefter Dirigenten konstaterede, at der ikke var Andelshavere, der ikke kunne godkende
årsrapporten, og han konstaterede således, at årsrapporten var enstemmigt godkendt.
5. Budgetramme

for det kommende år forelægges til godkendelse.

Dirigenter gav ordet til Statsautoriseret reyisor Hanne Kjærbølling, der gennemgik Bestyrelsens forslag til budget for 2021, som indeholdt følgende hovedtal:
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Rammebudget:

Indtægter
Udgifter:
Produktionsomkostninger

kr.2.651.900,-

kr. 623.725,Distributionsomkostninger kr. 101.400,Administrationsomkostninger kr. 532.800,Resultat før afskrivninger og renter kr. 1.393.975,-

Afskrivninger
Nettoresultat

ogrcnte

kr. 1.110.000,kr. 283.975,-

Vandafgiften er fastsat til følgende:
kr. 625,00 excl. moms og miljøafgift
Fast afgift pr. år:
kr. 5,50 excl. moms ogmljøaf$ft
Kubikmeter-pris:

Dirigenten åbne herefter for spørgsmål til budgettet:
Der var ingen spørgsmål til budgettet, hvorefter Dirigenter konstaterede, at budgettet var enstemmigt godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag:
a: Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens Økonomiske rammer blev efter en

kort debat vedta-

get med 26 stemmer for og ingen imod og ingen blanke.
Vedtagelsen skal ifølge lovgivningen bekræftes ved en elstraordinær generalforsamling, der er indkaldt til
mandag d. 20. juli kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus.
b. Bestyrelsens forslag om bemlmdigelse til bestyrelsen om at arbejde videre med etableringafblødgøringsan1æg på Ejby Vandværh blev efter besvarelse af enkelte spørgsmål vedtaget med 21 stemmer for og 5 stemmer

imod.

til Bestyrelsen om at arbejde videre med planerne om en sammenslutning med Nørre Dalby-Kimmerslev Vandværk blev ligeledes, efter besvarelse af enkelte spørgsmål vedtaget
med 21 stemmer for, 3 stemmer imod og 1 blank stemme.
Endelig beslutning om sammenlægning med Nørre Dalby-Kimmerslev Vandværk skal vedtages på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, når der er opnået enighed mellem Vandværkerne.
c. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

7.

Yalgaf medlemmer til bestyrelsen:

Følgende blev valgt:
1. Claus Steen Hansen blev genvalg som Formand.
2. Mogens |ung, førgen Sevel og Sita Kotnis blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer..
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

l.lørgenPedersen blev nyvalgt efter indstilling fra bestyrelsen.
2.Der var ingen forslag til den anden bestyrelsessuppleantplads,

så denne plads er vacant.

9. Valg af Statsautoriseret revisor:
Bestfrelsens forslag om genvalg af Reviplan A/S v/Statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling blev vedtaget.

lO. Eventuelt: Intet at behandle.

hfsluttede

generalforsamlingen og formanden takkede

Dirigent:

fremmødet og takkede dirigenten.

