Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 27. november 2019
i Frederikssund Private Realskole.
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Find Andersen. Der var ingen modkandidater og Søren Find Andersen
modtog valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig i
henhold til vedtægternes §7. som siger:
”Der skal varsles 14 dage før ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved annoncering
i lokalavis med angivelse af dagsorden samt udgivelse på selskabets hjemmeside.”

Dirigenten bad 2 frivillige om at melde sig som stemmetællere til senere afstemning: Jeanette
Pedersen og Villy Thomsen

2. Præsentation af fremtidsudsigter for Åbjerg Vandværk og mulige løsninger
Formanden gennemgik præsentationen vedrørende pesticider, tidligere gennemgået på den
ordinære generalforsamling i april.
Formanden gennemgik forslag 1 – Åbjerg Vandværk leder efter nyt, rent drikkevand.
Fra salen var der et spørgsmål om den kommende grusgrav ved Sundbylille. Formanden kunne oplyse,
at grusgraven kommer og at Sundbylille vandværk så får et problem grundet dets indvindingsområde.
Derfor mente kommunen, at det ville være en god idé, at Åbjerg Vandværk, hvis man valgte løsning 1,
så kunne fusionere med Sundbylille Vandværk og sammen bygge et nyt moderne vandværk i det
angivne område.
Så blev der spurgt om, hvor mange vandværker der egentlig er her i Frederikssund. Der er naturligvis
Åbjerg Vandværk. Derudover er der Store Rørbæk Vandværk, Jørlunde Vandværk, Jørlunde Østre
Vandværk, Sundbylille Vandværk, Slangerup Vandværk, Græse Vandværk og Sigerslevvester
Vandværk.
Formanden gennemgik forslag 2 – Åbjerg Vandværk fortsætter som distributionsvandværk.
Der kom et spørgsmål omkring betaling af skat. Om der ikke kun skulle betales skat af overskuddet.
Til det svarede formanden, at der kun skal betales skat af overskuddet. Men tager vi nuværende
regnskabsår, så har vi ikke haft så store udgifter og så skal der, hvis loven bliver endelig vedtaget,
betales skat af overskuddet. Det skal bemærkes, at både Skatteministeriet, Skatteforvaltningen,
Skattestyrelsen og Skatterådet er enige med Åbjerg Vandværk og Danske Vandværker om, at der ikke
skal betales skat, men lovforslaget siger altså noget andet pt.
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Formanden gennemgik forslag 3 – Åbjerg Vandværk overdrager ledningsnet og forbrugere til
Novafos.
Spørgsmål fra salen angående stikledninger. Man ejer stadigvæk selv stikledning fra skel og videre
ind på egen grund (og på denne strækning hedder det faktisk jordledningen). Den har man selv
ansvaret for. Det vil således ikke ændre sig efter overgangen til Novafos.
Spørgsmål omkring vandkvaliteten. ”Vores vand indeholder blandt andet DMS nu får vi så vand fra
Novafos som også indeholder DMS?” Formanden kunne orientere om, at det ikke er korrekt. Novafos
har gjort et stort stykke arbejde for at få deres vand så rent som muligt og Novafos har siden juni
måned ikke kunne spore DMS i deres vand.
Der var et spørgsmål om, hvem der ejer Novafos. Novafos ejes af de pågældende kommuner (kan ses
på præsentationen). Bestyrelsen består af den til enhver tid siddende borgmester og en suppleant
som er viceborgmesteren. Det er derfor kommunalt ejet. Vandforsyningschefen Bo Lindhardt er ikke
bare chef for en stor vandforsyning, men han kender også vandværkerne fra en anden side, da han
selv er formand for det lille Kettinge Storskov Vandværk. Så han er klar over de udfordringer vi har
som lille vandværk.
Spørgsmål omkring tidshorisont for flytning af stophaner. Vi har en aftale med Novafos om, at
opgaven bliver udført hurtigst muligt. Da vi lige skal have aftalegrundlaget på plads, men regner med
at starte så hurtigt som muligt og formentlig fortsætte efter 1. januar 2020. Tegning af hvilke
stophaner der skal flyttes blev vist.
Spørgsmål om Åbjerg Vandværk holder op med at eksistere i dag efter den ekstraordinære
generalforsamling. Det der sker i dag er en overdragelse af forbrugere og ledningsnet. Når dette er på
plads skal bestyrelsen i gang med at sløjfe boringerne på vores grund, sælge grunden og samtidig få
flyttet de tidligere nævnte stophaner mv., så vi overholder aftalegrundlaget med Novafos.
Overskuddet kan ifølge vores nuværende vedtægter ikke udbetales til andelshaverne. På den næste
ordinære generalforsamling til foråret skal der således stemmes om en vedtægtsændring samtidig
med nedlæggelse af a.m.b.a selskabet.
Sidste spørgsmål om hvor mange Åbjerg Vandværk leverer vand til. Vi leverer vand til 321 husstande /
264 andelshavere.

3. Valg af kommende løsning for Åbjerg Vandværk
Formanden præsenterede, hvordan en typisk vandregning, for en gennemsnitlig forbruger ville se ud
ved hver af de 3 løsninger. Ved et gennemsnitligt forbrug på 88 m3 vand pr. år vil løsning 1 give en
vandregning på kr. 7.077, løsning 2 på kr. 3.327 og løsning 3 på kr. 2.228. Forbrugerne skal derudover
være opmærksomme på, at hvis Novafos vandpris bliver meget høj, så stiger prisen i løsning 3
naturligvis, men den stiger også i løsning 2, da Novafos leverer vandet til Åbjerg Vandværk.
Bestyrelsen havde begæret skriftlig afstemning. 59 stemmeberettigede stemte enstemmigt for
løsning 3 – Åbjerg Vandværk overdrager ledningsnet og forbrugere til Novafos.
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Ifølge vedtægterne betyder det så, at bestyrelsen indkalder til endnu en ekstraordinær
generalforsamling den 9. december 2019, som så kan stadfæste beslutningen.

4. Eventuelt
En opfordring fra bestyrelsen. Husk nu at aflæse jeres vandmålere pr. 31.12.2019 og få indberettet
tallet. Så kommer der en slutafregning fra Åbjerg Vandværk og en ny a conto opkrævning fra Novafos
(Novafos bruger de samme principper for fastsættelse af a conto som Åbjerg Vandværk – så det bør
ikke frembyde problemer).
En andelshaver foreslog at bestyrelsen sender en sms ud til forbrugerne med erindring om aflæsning
af målere.
Og endnu et spørgsmål omkring andelsforeningen og afviklingen. Bestyrelsen vil i løbet af 2020 få et
oprydningsprojekt. Vandværksbygningen skal rives ned, boringerne sløjfes og grunden sælgers. Når
alt er realiseret kan vi nedlægge andelsselskabet. Der skal så være 2 generalforsamlinger igen for at
dette kan ske.
Dirigenten tog herefter ordet med en personlig kommentar om, at det var en super god aftale
bestyrelsen havde fået forhandlet igennem med Novafos. Det skulle bestyrelsen have ros for.
Dirigenten takkede herefter for det gode fremmøde og for god ro og orden.

Referent: Bettina Henningsen

Dirigent: Søren Find Andersen
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