Referat fra den ordinære generalforsamling i
I/S Åbjerg Vandværk den 18. april 2013
Valg af dirigent.
Forsamlingen valgte Michael Tofte som dirigent. Han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indrykket i Lokalavisen den 3. april 2013, på
hjemmesiden den 1. april 2013 og omdelt til alle husstande 12-13. april 2013.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Årsberetningen er udgivet separat – en gennemgang af årets aktiviteter kan ses der. Der var
spørgsmål til udviklingen af BAM-niveauet, som er blevet målt i begge boringer. Formanden
vil vende tilbage til dette under punktet Eventuelt.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget for efterfølgende
regnskabsår
Kassereren gennemgik regnskabet – og årsagen til vandværkets værdisætning og deraf
følgende afskrivninger. Regnskabet blev godkendt.
Fremlæggelse af budget.
Kassereren fremlagde budgettet, med tilføjelse af, at den faste afgift pr. boligenhed søges
ændret fra kr. 380 pr. år til kr. 450 pr. år, hvilket giver vandværket en merindtægt på ca.
21.900 kr. Budgettet blev godkendt, med denne ændring.
Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller under dagsordenens pkt. 4 forslag om selskabsomdannelse fra det
nuværende Interessentskab (I/S) til Andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).
Hvorfor så skifte til Amba ?
- Der er solidarisk hæftelse i I/S i Amba hæfter man kun med sin andel af kapitalen. For
de flestes vedkommende er det indskudte beløb på kr. 250,-.
- Gamle vedtægters paragraf 7 og 8 og 9 er i virkeligheden ikke gældende, da vi har et
regulativ, der regulerer dette.
- EU-regler om I/S gælder indtil videre kun nye I/S´er i Danmark, men ændring vil
komme! Her skal navne, cpr.numre samt bankforbindelse på samtlige interessenter
oplyses og opdateres løbende.
- I/S´er har siden 2006 været i juridisk gråzone. I Amba selskaber er juraen entydig og
defineret.
Forslaget stilles først og fremmest for at modernisere vandværket organisatorisk og samtidig
kunne frigøre medlemmerne fra den solidariske hæftelse.
Der var lidt snak frem og tilbage omkring de nye vedtægter og om de er tidssvarende nok. Det
mente bestyrelsen at de er – vedtægterne bygger meget langt henad vejen på FVD’s
standarder, som i dag er brugt af mange vandværker.
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Afstemning:
11 stemmeberettigede var til stede. Heraf stemte 10 for forslaget og én stemte blankt.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.
Valg af bestyrelse, herunder suppleant til samme
Bent Hansen – Genvalgt
Bettina Henningsen – Genvalgt
Sara Nørgaard – genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslog sidste års suppleant Søren Hjort som nyt bestyrelsesmedlem. Han blev
valgt.
Suppleanter:
Henri Koldborg blev genvalgt
Valg af revisor, herunder suppleant til samme
Michael Imhoff Nielsen modtog genvalg.
Morten Holm blev valgt sidste år for 2 år og var således ikke på valg.
Det skal bemærkes, at dersom omlægningen til Amba bliver endeligt godkendt på den
kommende ekstraordinære generalforsamling, bortfalder disse 2 poster.
Eventuelt
Formanden fortalte om problemerne med BAM i vandet. Der bliver p.t. lukket 100 boringer i
Danmark og 40 af disse lukninger skyldes BAM. Vi må nok indse, at sandsynligheden for at
vores BAM vil være permanent over grænseværdien i 2016/2017 er stor. Filtrering med aktive
kulfiltre og UV behandling kunne måske være en løsning. Men det betyder en fuldstændig
ombygning af vandværket. Det ville betyde en omkostning på 5 mio. kr., der skal betales over
5 år.
Vi skal i år kigge på Vest-boringen og have den op og se, hvordan den ser ud. Forhåbentlig er
den rustet op. Hvis den er det, får vi ufiltreret vand op og det giver måske forklaringen til
forhøjet BAM-tal i denne boring. Så har vi dog stadigvæk Øst-boringen tilbage, men den skal
jo så køre dobbelt op.
I villakvarterne har man i 1960 og 70´erne brugt store doser ukrudtsbekæmpelse og det viser
sig så i vores vand nu. Dette er ikke usædvanligt – det rammer stort set alle by-vandværker.
Vi laver pt. kun investeringer inde i vandværkets bygning, hvis det er strengt nødvendigt. Vi
satser på at få en solid forbindelse med Frederikssund Forsyning, så den er på plads, såfremt
vi skal lukke vandværket for istandsættelse m.v. Frederikssund henter fortrinsvis deres vand
fra Marbæk Vandværk.
Såfremt vi bliver nødt til permanent at lukke vandværket, kan der blive tale om et indskud fra
alle beboere til Frederikssund Forsyning. Det er ledningsnettet som forsyningen evt. skal
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overtage. Derfor vil vi hellere investere vores penge i ledningsnettet end inde i bygningen. Vi
har nu fået udarbejdet en oversigt over hvad der er lavet i jorden/vejene siden 1995. Hvis vi
skulle overgå til Frederikssund Forsyning på sigt, vil vi søge at lave en kobling f.eks. på
Vestervej og en for enden af Maglehøjvej direkte til Frederikssund Forsynings ledningsnet,
således at vores ledningsnet er fuldt integreret i Frederikssund Forsynings ledningsnet. Vi skal
naturligvis afholde denne udgift på måske kr. 60.000,- set i forhold til et indskud til
forsyningen på måske kr. 200.000,-.
Vi bruger derfor pengene, hvor vi ved at vi kan få dem tilbage.
Herefter blev Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Referent: Bettina Henningsen
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