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Ejby Vandvaerk

Referat fra generalforsamling
&.24. april 2018 kl. i9.00 i Ejby Forsamlingshus

Dagsorden:

I . Valg af dirigenl..
2. Yalg af stemme iell ere.
3. Formanden aflaegger bestyrelsens beretning rxn det firrlabne ir.
4. llen reviciererie i:rsrapport fbreiegges tii go<ikencieise.
5. Budget lirr dct krunmende ir lirreirooes ti! g,-rclkendelsc.
6. Behandling af firrslag ira |rhn Kjeer r:m undersageise af muligheder l,.rr

etablering af anieg til blotlgoring af drikkevand, Fcrslag var vedlagt sorn trilag.
? \I.,1,, .,i',*-,{l-,*,--- r;l L-.r',*-1..-*./ - vdiB 4i rrrlurltlllltlr ttt t,!Jr/yrLrolll-

Fi valg var: Formand: Kunstitueret er Claus Steen Flansen, som modtager valg.
|orgen Se*-el, sum rnridtager genvalg.
Mogens iung, som mocitagrcr genvaig.
Valg at u1'r- h'esryrelsesmeellem Bestyr"eisen li've*1it Sita Kotttis

8. Valg af suppleanl-Pi valg er: Flemming {i. Hansen- Ikke rillig til genvalg.
9. Valg af statiauterriseret rerrisor: Bestyrelsen foreslir genvalg af Reviplan A/S

vlstataautciiseret revisi;r Hanne Kjaerbolling.
10- Eventuelt.

i. -t'aigaidirigent:
Konstitueret I',.u"rnan,l (,iaus Steen Halt-sel: h'arl velkrrmmen til gertera!li'r.*atnlingen og li,reslrg Jorgel-r Petlersen. sotn
dirigent. Da der ikke var andre lirrslag, blev f orgen Pedersen valg, ug fik rrverdraget ledelsen aIgeneral[rrrsalnliltgetr.

Dirigenten indledte rned at takke for valget o[ konstaterede generalfors'amlingens lovlige indvarsliag. l)irigenten
orienilrede geneialibisamliiigen otil, ai dei- var2l stemmehei-eiiigc<le , hvoi-af l5 steii.mcbereitigede vai madl op, og 5

f'uldrnagler var m edbragt.

2. laig af stemmeteiiere:
Generalforsamlingen valgte !,*'hnny Nielsen ,,rg ]ohn Laessoe.

3. Formanden aflegger bestyrelsens beretning om det fcrlsbne Ar.

Besfyrelsens beretning f,ar 2A77 - Eiby og Hoisirup Vandverker

Ejby Vandvaerk:
Zbtz startede med et kcnstruktivt b-msde d.24. janaar,hvar planer og budget blev gennemgflet og droftet i
bestyreisen.

Inden spncrzlfnr...amlincrpn i anr-il flpr-r r.edte'ot erne fnr.-'24dvnor-lr-et trcnnernshet as pn f ilnatnino mg6!IIIUcIi SCiiCiliji\jii(ijiiliiiStr:ir t atii ii ui( v lturaSrLj irL iui r6iuv@iia!i 6Llrrrrrr6s!r v6

redigeriig blev foretaget Jg godicendt henholdsvis p& den ordin*re generalfoisamling og den efterfalgende
ekstraordinere generalforsamling.

Yed den ordin-aere generaiforsamiing blev bestyreisen genvalgt og man opniede valg af en ny suppleant.
Efter godkendeLse af v-edtagisendringerne eru:alg af revisor og revisorsiippleant iidgiiei.

Omridet omkring Ejbys vandve rksbl'gningerer blevet ri'-ddei fcr tr*er og buske og.eterfalgende bleset be-
lagt med granitskeiver og langs Ejbyvej-op sidestier er d;rplantet Bogehaek, og nir bladene er kommet frem
og itrlier iii vii dei gamie tr&cihegn biive f ernet. Denne forsksrulelse har et gociisarnmenfaici med privaie
btgninger, der Igger op til Va-nCverket cg ger Yand','erket rnere ibent og indbydende.

fet<ni.st<e instaiia*tloner i Vandvarket har ikke haft nedbrud i iret cg bortset fra aknindelige justeringer og
udbedringer af et par ptlmperar har der intet veret at bem*erke eller rrdbedre.

rTl--,---:-- t-- n:L-- 17-.-l---..l- L-.-.-*--r- nno o ta 
-nucPiiil-rPi-ling lra irtDv varrc\ilErK lrar Ylrret: 4uo.o+l tltJ'

I-idnlipstaE rrds'o'r i.r:lZg 0/o, hvilk-et er mindre end de tilladte i00./o. Natforbruget lrar ligget jaevnt imellem
--*^-^-^b"'..

2-4 m3.

Der har vreret aihoidt i0 besryreisesmoder og bestyreisesmedlemmerne har arbejdet ai<tifi og flere opga-
'Ar 6r nonna*$nt* ^fter fcrdeling, h,,rcr-ved der er en stor tak til a_lle i bestirelsen, og kan kcnstateres som elivLr !r SLrrrrlrrugl L Lr

homogen og falles indsats for aiudvikle Vandvaerket i trid med plan og milsrtning.
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Mange opgaver er blevet gennemgiet og igangsat eller planlagt, alle med afset i wrrdering og konstatering
med skonomi og sii<kerheci har vaeret pejlepunkt og har bragt tilpasning og andring af Vanciverkets drift i den

rigtige retning.
Lsbende er trimrriilg og iiipasning af IT systerrrer og ekstern og intem suFport foretaget, og hvor fordele er

opniet ''red *ndring, henholdsvis bedre service og okonomish er der taget action.

"Kalkfrit vend" der i virkeligheden er blodgjert vand, har veret draftet flere gange i bestyrelsen og hen-

vendeiser fra ande!.shavere har b{a# os fortsat frem tii, at here nyt og drofte ernnet. Dette er ogsi droftet v. ed

moder i Koge VandrSd, hvor alle r,randvarker er enige om, at vi falger rned hele tiden og ser tiden an i den

udvikling ogviden, der bliver doknmenteret.
lmidiertid kommer der mange sporgsmfil til bagsiden af denne procel henhoids,r"is om, hvorledes biedgjort

vand pivirker det sundhedsmaessige pi mennesker og dyr, og at der pi samme tid er et antal af stsrre forbruge-
re af vand, der ikke kan anvende kalkfrit vand i den nadvendige brug af leveret vand.

Slntteligt er den tekniske viden, der i dag er til ridighed ikke 4'ldestgerende ved beregningtil anskaffelse af
udstyr og efterfolgende drift.

En timing er sikkert, det bliver ikke biiligt for det vand, der skal leveres bledgjort. Bestyrelsen folger udvik-
lingen og ser fremoverpi' hvati der kommer af nyt om blodgjort vand.

Det er i dag muiigt, at alie private iorbrugere kan instaiiere eget indksbt og instaileret anleg tii det snskede

bio<igjorte vand.

^ 
rr ^ -1-*! :--^*^ !' *-idste om, ai der er ikke rrogen vej tiibage til nuverende godt vand, nir der fsrst er installe-.{,\ue sKiu v#fe uevl

-^+ Ll^)*^-:^-^^-l--
I Cr, Ur gruS,vr r r rSsdJ rr (ttu,.

Regnskaber og rapportering til re..'isor, apgerelse af flere forskellige til brug for administration af ry'andsek-

tor Loven, samt diverse k-orrespandance er blev.et udfert med akkuratesse af vores dygtige regnskabsforer Erik
Andresen. Stor tak til ham for det opniede, korrekte resultat, hvor vi altid oplever et imodekommende samar-

bejde.

Okcaimien er i orden, ingen banklan til drift, penge stiende i banken til at sikre betaling af drift og investe-

ringer" som pianlagt i budgettet.
Okonomien omkring driftsresultat af de 2 Vandverker har vist sig efter fsrste halvf,r positir', hvilket har frem-

bragt den mutighed 01.10. 2AI7, at nedsette den faste afgift ned med kr. 150,00.

Retssagen er i gang mcd Msl-bak WS og ibrventes afsluttet i lsbet af 2018.

Driftsansvarlig Sten Henrii<sen, Skovbo WS, har for begge !'anciveerker fasthoidt vedvarende levering af vald
rrred den bedste kvatitet uden anrrrerkning og deffe er bievet bekraeftet i forbindeise rned mange anmerk-
ni ii gsfri e vandproverestiltater.

\/cn,+rqrLe'-o ho. i samme periode cpniet eg red*cering i nedbrud cg reparationer med okonomisk bespa-Y OIU V &r ALA lrL rt4r

rolce til fr*,lae

Stor tak- til rtrifr.ansvarlig Sten Henrll*sea for det opnlede resultat ag gcde samarbeide samt for preventiv. e

apleg og forsiag til fremtidige drift sbesparelser.

Hojstnrp Vandverk ;

Vandvrerket har ikke haft nedbrug eller nogen defekt, og har med mindre justeringer og en udskiftning af en

affugter, der ikke fungerede optimalt grundet for lille kapacitet fungeret tiifredsstillende i 2017.

Mange opgaver er blevet gennemgiet og med afset i lurdering ogkonstatering, hvor hver gang okonomi og

sikkerhed har vreret pejlepunkt, har bragt tilpasning og nndring af Yandverkets drift i den rigtige retning.

Udpumpning fra Hojstrup Vandverk har vaeret: 50.142 m3.
Ledningstab u<igor \A729 7o, hvilket er mindre end cien tiiiadte gruense pi 10 %.

Natforbrug har iigget stabiit meliem 0,2-0,3 m3.

F - : ---t-'--:'- 
=r'rilandelshavere.rur$yIrur$srcunurs(

2Cl7 har vaerei ei godt ar for Ejby Vandvaerk og Hojstnip '"'andverk, hvad angir konstaierede brud eiier
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pro'biemer pi tbrspringsiedningerne, idet vi cie fsrste 5 mlneder konstaterede 0 og cierefter, over resten af
iret har registreret tii alnjeipning 4 stk. i forsyningsiedniager, 7 stk. stikieciningsventiler cg 17 stic pa private
iecininger.

rr^..J.-.s,1^*^-
v dlttltll<lltt t:

I h^"+--h^I"^ *^rl at l-"nna l-i*l^^ --Jololrorro.-o i f^.hi-Aoloo ^oA +r [aloa n.mFonn of r--JF^thtr'.i ucsiiducisc iiisii at Ki"iiiiie iijiEiiie aiiusiriidvciiic i iviL,riidef5c meu ai it ige OmiiillS at 'v'iiiluiUfurfig, Sa

heslrrfterle hest.:r-elsen 2t ste!'te al a? ?qt7 med at allese el!.e vand.milere h.,'er anden m&ned.
flette fnresir ioensssl k-arsel nudt til alle omradet hvor systemet Ready viser pi en iPad elektronisk--- --'- -"--i)

v-andmiier, og ved at n€rme sig afieser og forsvinder ikon fra IPad og resultatel er opladet i systemet.

Resultat alimilinger bliver sfrledes overfort til Ready systefiret, der civer mange oplysninger om den enkelte

vandmiler.
Eksempeltvis at forbmg udviser et storre iorbrug eller, at mileren er t6r eller har veret a{brudt, si forbrug

er tydeligt mindre end normalt.
Systemet i forbindelse med aflesning giver siledes mulighed til at foretage kontalc efterfeigende til. de for-

brugere, der m5tte have brugt stsrre mengder og derved sette fokus pi am der er en utethed, hvor vandet

siledes er et tab og en omkostning.
Pi samme micie vii en miier, der meirier tor give aniedning tii at komme i kcstakt til for-bruger for at apni

vicien om, hvoriedes tieue kan vere rlgtigt.
Resuitai af miiinger i2Ai7 har siiecies bibragt forbruger me<i ei<sira forbrug inforraaiion og muiighed for

-, -n-.--1.-- ,--.1- l.-s --JC-, ,:----at aIIU€rpc utie[ileu pa vailululsyillilgell.
Ligeledes har derv-Ei€t enkelte med ior ;nf,ler, h-n'oi" 'iei'er blevet afholdt et inade for ai kla.,-legge problem

^- ^*a---vts v!raer5.

Anrielshaverne har si-ledes sikLrerhed foc at forbrug ikke erkontro! alene, rnen sikkerhed tii at knnne ime-
dekomme os hi,plne i forbindelse med af iselser.'^o*^"--'

Boringer: Der har igennem iret veret regelmessigt tilsyn af boringer os udvendig vedligeholdelse af areal

omkring baringer, og siledes er der ov€r en periode blevet konstateretr en syniig foraldelse og nedbrydning

af de eksisterende reldre overdekninger af boringer.
Boring 8 har krevet en mere ornfattende opgradering af areal. Henholdsvis beskering af de mange treer,

si det er muligt at komme ned til boringen i Harrekeret. Nedlegning af nyt dren efter konstateret tilstoppet
dran med rsdder for at frigore omridet for vand. pllegning af stabilgms, si afsluttende vejareal er blevet

kerebar-t.

Oplysning fra denne konstatering af lbraeidelse af boringskasser har medvirket til en pianiagt fbrnyelse

med nyt betonuncieriag og nye ciei<huse udfert med faciiiteter, rier gor <iet muiigt, at abne ved hjeip af iiger
for service og veciiigeholdelse. Guivvii som sicier og tag vere thermoisoleret, og gulvvii have de no<ivendige

udsker-rnger-frrrkor=rektrorgerrneirif,aring.
Gruldet det nye lovkiav omkrilig kontrol af mrengde af vandiiidviiiding og, at ktuiiie registrei-e oppiirnpet

mengde indi','iduelt'"ed lrver bcring, si er de ?,ye 16r tilpasset tii indsetning af vandmf,lei hvar'"ed alle krav

og modernisering af clisse boringsafdekninger lefter slL,k-erheden og krav til registrering for fremtiden, hvil-
ket Koge Kommtme har modtaget med tilfredshed i Tekniske Tilslmc rapport genaemfort i cktober 2017.

Opsetning af de nye overdekninger ferdiggores i 2018.

Yandkvalitet ogvandproyer samt Rltrenb pi Ejby og Hoistrul Yandverker'
Vandprover for Ejby og Hojstmp Yandvaerk har igennem hele iret varet tilfredsstillende med grcnsevaerdier

p1 ammonium, nitrat' mangan og jern, der aile har vist, at disse ligger {int under det, som loven krever.

Endvidere har der veret taget prover pi alle boringer i efteriret og som alle udviste, at der ikke rar konsta-

teret Chioridazon og nedbrydningsprodukter pi boringsniveau.
Pfi samme tid I'iste prover fra ledaingsnettet, at der ikke er konstateret Mikroplast.

Arets resultat giver siieries tryghed.
Modsat ticiiigere oplyst, at fiitre var nscir.endige at ucisi<ifte, og derior er denne store omkostning ikke pi

bucigettei.
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Opgaver derventer igangsetning i 2018:
Udover cie igangvarende <iriftsopgaver er der igangvarencie drofteise om SMS varsiing tii andeishaverne i
forbincielse med nedbru<i.

Aftale rned Karrrstrup, rler er vores v-arrdleverandsr ornicringkontrol jwvntar lov-krav.

Sammenkobling af n-y hjemmeside, mails, til eksisterende Ramboll aftale, hvor -"-i har LER oplysninger.
PersonliS scm nestformand i iret 2017, si vil jeg gerne takke aiie i besfyreisen, driftsansvarlig og regnskabs-

farpr fnr rla nncif irre ^nAo" nn Araf+plcpr iopnnenr irpt t:.c, cer f1g6 til, at .fi fClftSat Vgd gt fellgs kCffstft;ktiVt
samartreide v il stwk-e det oroa-ldiv. e Fibv os Hsistrun Vandv. aerk_J__,-- ___I-- -_J"t *b--_.r"--*r ._-_._

Milsetning: Ejby og Hojstrup Vandverl* Rent vand - Sikkerhed - Okonomi

Bestlrelsen april Z0t8

Herefter ibnede dirigenten for sporgsmil til beretningen:
Sporgsmfrl vedrorende Brandstandere og ut€thed pi disse blev besvaret. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for

disse, men ser gerne, at antal begrmnses og at brandmyndigheden sikrer vedligeholdelse og afprovning bedre.

Men iiette ligger udenfor Van<ivaerkets ans'*'arsomride.
Sporgsmii vedrsrenrie ned'nrud pl iedningsnettet i starten af 2018 biev henvist tll neste irs generalforsam-

ling.
Sporgsmil vedrorende det annor-.cerede Siv{S systerrr biev der spurs irrd til, idet man forventede, ai systemet

^^-A r-"--^ ^*'-^-r4s til mere geiiereli brug. Detie er cgsi meningen bl. a l-ed iiidkaldeise til generalforsam-uED4 r\lrrrrrc drrvcllLtc
linq e3 \Iqc,{'.qrLpr f}r mulighed fcr en hurtig ag effektivkcmrnunikation bide ved alarmering oglobendelrlrSr oG Y aluYturALL
irrfnrrnef inn

Herefter konstaterede dirigenten, at berelning var godkendt.

4. Den reviderede irsrapport forelegges til godkendelse:

Dirigenter gav ordet til Statautoriseret revisor Hanne Kjerbolling fra Reviplan AlS, der kommenterede irsrap-
porten, der blev presenteret piL storskarm.:

Nettoomsretning
Bruttoresultat efter
distributionsomkostninger
Produkti onscnkosini nger
Adm i n istartiorrs omkostninge r
og andre driftsindtagter
Ikke b u d gettered e omkostninger
fil rpfccoc

Resultat fsr af- og nedskriv. ainger
Af- og nedskrivning af materielle
anlegsaktiver
Resultat for finansielle poster
F inans ielle omkostninger
Resultat fsr skat
Skat afirets resultat
Arets resultat

Overfort til kommende irs van<iafiegning
Overfart resuitat
Resultat

kr.2.18L,274,

l-- 1 1to aEtrt(r. l. ruo./JJ,-

7., 147 71q -

k:. 971.735,-

kr. 994.436,-
kr. -22.7AL,-

k -2.4.9Lr,-

kr. -47.612,-

kr. -54.090,-

kr. -101.702,-

354.436,-
-456.i38,-
- IU L. /U2,.

kr.
kr.
kr.

Herefter g& Hanne Kjaerbollingr,idere til iLrsrappcfiens statiis:
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Status utlviser folgende:
Aktiver:
iviaterielle aniegsaktiver
Finansieiie anlegsaktiver
,t ..l-*^-l+l--^- +^+^I
"alIrra:g6,sdr\Llvtr lt taaf

T;l-^,{^L-*.^*A^-r $SvsluovLllulr
T ilrsila lrphnlrl ninsot
O msptni n ssalrf iwpr

Al*iver ialt

Passiver:
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Overdekning til kcmmende
iirs vandafregning:
Langfristedegeldsforpligtelser l{$, 1.542.223,-
Kortiristerie geltisforptigtelser kr. 2.714.552,- Omtattencie: Overdei<ning tii kommende irs vandalreg-

ning - Leveranderer af varer cg tjenesteydeiser - Skyiciig argiit ar ieriningsfort vand - Seiskabsskat - Anden gaid
- Periodeaigrensningsposter.
n 

-l 
),f ,,,-l: 

-- -t -,,, L ^ L ^t L\Jerusr0rp[gtcr$er L()riil r
D^^^:,-^-:-l+r d.DDlYtl r<tlt

Dirigenter k*onstaterede herefter, *t Arsrappcrte:: var god!'-endt.

5. Budget for det kommende ir foreleggcs til godkendelse,:
Dirigenter gav igen ordet til Hanne Kjerbolling, Reviplan A/S, der gennem*ik budgettet for 2019, der blev

presenteret pi storskerm:

Rammebudget:
Indtaegter
Udgifter:

l<t.2.384.725,

Produktionsomkostninger kr. 644.75A,-

Distributionsomkostninger k 94.000,-

Administrationsomkostninger i<r. 504.600,-

Resultat for afskrivninger og renter i<r. 1.141.375,-

Afsi<rivr-ring-er og rerte kr. i.Olft.Ofiff,-
F.Teitorestiltat kr. 13L.375,-

Vandafgiften er fastsat til folgende:

Fa,st afgift pr ir: k-r. 525,00 e:xcl. moms +g miijoafgift
Kubikmeter-pris: kr. 5,00 excl" moms og miljoafgift

Dirigenter konstaterede herefter, at budgettet Yar godkendt.

6. Behandling af forslag fra |ohn Kiar om en undersogelse af mulighederne for etablering af anleg
til blodgoring af drikkevandet. Forslaget blev presenteret pi, starskerm.

Dirigenter bad forslagsstilleren om at begrunde sit forslag, og efter dette havde den konstituerede formand or-

det for at udtrykke bestyrelsens holdning analog med bestpelsens beretning om blodgoring. Bestyrelsesmed-

iem Mogens ]ung gav en re<iegorelse for aiie aspei<ter omi<ring sporgsmaiet om'biorigoring og usikkerhedsmo-

menterne i forbindelse med biodgoring risici,lovkrav og ekoncmi.
Efter den efterfoigende <irsfteise af forslaget og bestyreisens hoidning, endte cirofteisen meci, at forsiaget ikke

L-!-'-- ^^+ +i! +-€-+.':'-.irg, idei bestyTelsen accepierede, at a-r-bejde videre med spar-gsmilei, og for-eiage virleregften-utev 5a! Llr illsLglrulll
de iindersogelser med henblik p& irdarbejdelse af et oplaeg til senere droftelse.

Rr. rl.u.L/.u16,-
l - a^nnKI'. J.UUU,-
l-* t a r1?rl r1r ol\1. r4.vJu.trror-
l.- 41A 1?6, _.lN. V / /.-JVt-

L, , Adq 9,77 -

k:. 3.629.713,-
kr. 15.659.131,-

kr.1fi.733.997,-
kr. 668.359,-

I - ^ ^F/ -4-Kr. +.aJa./ / Jr-
l-- tE EE(t l)ll\I. lJ,UJ7.rJr1-
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7.Yalg af medlemmer til bestyrelsen:
Pi valg: Formand: Konstitueret er Claus Steen Hansen, som modtager genvalg.

Claus Steen Hansen blev valgt.

lorgen Sevel, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg. Blev valgt.
Mogens Jung, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg. Blev valgt.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslog Sita Kotnis, der blev valgt.

8. Valg af suppleant:
PA valg: Flemming G. Hansen, modtager ikke genvalg.

sen bemyndigelse til at konstituere sig med en

9. valg af statsautoriseret revisor:
Pi valg: Hanne Kjerbolling, Reviplan A/S, som blev genvalgt.

10. Eventuelt:

John Kjer foreslog bedre kommunikation f. eks, ved brug af Facebookgruppen Ejby 4623 samt SMS, som

tidligere beskrevet. Dette blev noteret af bestyrelsen.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var blevet behoring draftet, og han takkede for god ro og

orden og nedlagde sit hver samt overgav ordet til formanden for afsluttende bemerkninger.

Formanden takke for fremmodet og for konstruktiv debat under generalforsamlingen og rettede en tak til
dirigenten.

Referent: Mogens fung

Ingen kandidat foresliet. Dirigenten gav bestyrel-
suppleant indtil neste generalforsamling.

Dirigent


