Referat fra generalforsamlingen den 19. april 2012 i
I/S Åbjerg Vandværk
Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Michael Tofte som dirigent. Han kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indrykket i lokalavisen den 2. april. Husstandsomdelt
skrivelse er ikke delt ud i år grundet et forsinket regnskab.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget for efterfølgende
regnskabsår
Det uddelte regnskab blev gennemgået. Microwa administrerer nu hele vores regnskab og vores
regnskab har derfor fået ny kontoplan mv. Derfor ser regnskabet anderledes ud end det har gjort de
forrige år. Det er blevet mere gennemskueligt og har således samme opsætning som hos andre
vandværker.
Der kom en bemærkning om, at regnskabet er klart forbedret og overskueligt og om det ikke var
muligt til næste år, at kunne se flere år tilbage på regnskabet, så man kunne følge udviklingen.
I de forrige om har bogholderiet valgt i driftsbudgettet at lave en fiktiv indtægt til f.eks.
vandmålerudskiftning. Indtægten kom som en overførsel fra en af vandværkets bankkonti og
derefter bogført som en udgift. Man har derfor tryllet lidt med den måde man har gjort tingene på.
Underskuddet i år bliver derfor hentet fra vores egenkapital.
Punktet vedligeholdelse af bygning dækker udgiften til renoveringen af haven og ny lås.
Eludgiften stiger for os alle sammen – Vi har haft et spildforbrug og så skal vores pumper også køre
hurtigere. Men efter at vores lækager er fundet, så vil elforbruget også falde.
Kr. 8000,- er brugt på en ”stophanefinder”, som allerede har været flittigt i brug.
Beløb til vandanalyser. Der er taget de analyser som kommunen oprindeligt har foreskrevet.
Kommunen har ved sidste inspektion sagt, at vi laver meget grundige vandanalyser. Det er dog
kommunen selv som har pålagt os at lave disse grundige analyser. Kommunen vil gerne overveje
om vi evt. skal nedsætte analysebehovet i 2012.
Grundvandsbeskyttelse, afgift til staten, falder bort fra vandværkets indvindingstilladelse, men
overgår til forbrugerne og således i afgiftsstigningen.
Køb af vandmålere – går efter planen og 2012 udskiftningerne går i gang før sommerferien.
Udgift til bankgebyrer indeholder også gebyrer i forbindelse med overgang til Microwa.
Beredskabsudgifter er til den nye SMS-service.
Tab på debitorer – vi vil ikke være flinke mere. 1. og 2. rykkerbrev vil blive sendt ud og derefter et
lukkebrev, hvorefter der vil blive lukket for stophanen. Lukker man selv op for stophanen igen, vil

det blive anmeldt som tyveri og derved politianmeldt, hvis regningen ikke er betalt. I sidste instans
vil stophanen blive gravet op.
Anden gæld. Skyldige omkostninger er de reparationer der er udført i 2011, men endnu ikke betalt.
Spørgsmål om obligationer: Kan vi gøre noget ved vores depoter. Bestyrelsen tager til efterretning
at undersøge om vi kan gøre noget ved vores obligationer.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Fremlæggelse af budget.
Generalforsamlingen beslutter at produktionsomkostninger bør trækkes ud og der skal tillægges
omkostningerne til det store nedbrud for 3 ugers tid siden, som ikke er medtaget i budgettet. Budget
skal rettes til.
Vi skal investere i nye pumper og hvis generalforsamlingen ikke går denne vej, så er der ikke noget
vandværk. Det vil give vandværket en større omkostning som der skal være fuld tilslutning til.
Distributionsomkostninger ændres til kr. 200.000,-.
Budgettet blev herefter godkendt med denne ændring.
Indkomne forslag
Bestyrelsen har stillet et forslag. Det er dog ikke fordi det er nødvendigt i forbindelse med
fastsættelse af takster. Bestyrelsen bestemmer helt suverænt hvad taksterne skal være. Bestyrelsen
syntes dog, at ændringer bør tages op med generalforsamlingen. Bestyrelsen har truffet beslutning
om at hæve etableringstaksten. Vi betaler en fast afgift og en kbm. pris. Den faste afgift skal bruges
til vedligeholdelse. Den er sidst reguleret i 1999. Tidligere år er der justeret på kbm. prisen - sidste
gang i 2004. Vi har valgt at hæve taksten på den faste afgift, som justeres med 26%. De fleste
husstande har p.t. en fast afgift på kr. 300,- om året som således nu stiger med kr. 80,-. Bestyrelsen
foreslår at ændringen træder i kraft pr. 01.09.2012 og der skal således betales ekstra kr. 40,- i år.
Med denne afgift kommer vi stadig til at ligge på den billige ende. Vores kbm. pris er den samme
som Frederikssund Forsyning og vores faste afgift er kun det halve. Vi tilslutter os FVD og
DANVA’s reguleringsindeks. Vi ville gerne regulere til et højere beløb, men det må vi ikke i
henhold til vores takstblad. Mange vandværker omkring os regulerer takster hvert år.
Generalforsamlingen tilslutter sig bestyrelsens beslutning.
Der kom et spørgsmål om, hvorfor der ikke var en tydelig frist for indkomne forslag i vores
annonce. Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Vi har
dog valgt at sætte fristen i år til 6. april.
Valg af bestyrelse, herunder suppleant til samme
Michael Tofte - Genvalgt
Kenn Simonsen – Genvalgt
Suppleanter:
Søren Hjorth stillede op og blev valgt

Valg af revisor, herunder suppleant til samme
Michael Imhoff blev valgt sidste år for 2 år og var således ikke på valg.
Morten Holm modtog genvalg.
Eventuelt
Det bliver i år, formentlig, den sidste ordinære generalforsamling vi kommer til at holde i I/S
Åbjerg Vandværk. Hvis det skulle vise sig nødvendigt kan vi ikke låne penge i banken, hvis et
behov pludselig skulle opstå. Dette skyldes, at bankerne forlanger, at samtlige interessenter skriver
under på lånedokumenterne og interessenterne skal således også kreditvurderes. Så hvis vi skal have
et sikkerhedsnet, så skal vi lave vores selskabsform I/S om til et andelsselskab med begrænset
ansvar. Der er en del fodarbejde og standardvedtægter, der skal laves i den forbindelse.
Vi skal derfor pointere, at vi ikke vil nedlægge vandværket og vi holder heller ikke op med at levere
vand. Vi ændrer blot selskabsformen. Vores vandværk har været et veldrevet vandværk i mange år
og der er mange vandværker som i disse år ændrer selskabsform. Hvis medlemmerne ikke stemmer
for ændring af selskabsformen, kan vi risikere, at vandværket må lukke og nøglen overdrages til
Frederikssund Forsyning.
De gamle vedtægter trænger til at blive skrevet rene. Kommer vi f.eks. til at grave en gasledning
over og nogle huse går op i røg, så hæfter entreprenøren og bestyrelsen i første omgang og kan de
ikke dække tabet så hæfter alle interessenter. Så det skal vi også have kigget på. Vi troede at det
ville være en del af moderniseringen, men nu ser det ud til at være en nødvendighed.
Hvorfor benytter man ikke lejligheden til at sende sms ud til interessenterne med info omkring
generalforsamlingen?
Det er fordi sms kommer ud til alle dem som bor på adresserne og ikke kun til ejerne.
Herefter blev Generalforsamlingen afsluttet og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.
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