Ordinær generalforsamling i Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
29. marts 2022 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus

Vandværkets andelshavere var via e-mail of lokalavisen indkaldt til ordinær generalforsamling i
Karleby Forsamlingshus med afsæt i følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og valg af dirigent
Bestyrelsesberetning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
Valg af Revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Fremmødte deltagere fra bestyrelsen: Jesper Dall, Klaus Lund, Rune Christensen, Stine Dalsgaard,
Natasja Ramgil og René Stougaard

1. Velkomst og valg af dirigent
Formand Klaus Lund bød de fremmødte andelshavere og bestyrelsen velkommen til
generalforsamlingen 2022. Herefter blev Jesper Tauby valgt som dirigent. Jesper noterede sig, at
der jf. vedtægterne var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, som dermed var
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Klaus Lund indledte sin beretning med at takke for det store fremmøde. Det største i
mange år.
Herefter redegjorde Klaus Lund for bestyrelsens beretning, herunder arbejdet i det forgangne år,
fremtidsvisioner samt planer for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Herunder opsummering af
bestyrelsen beretning.
Det har været et godt, men travlt år for vandværket, hvor der har været fokus på sammenlægning
med Jenslev og Kyndeløse.
Bestyrelsen har afholdt 5 planlagte bestyrelsesmøder
Personale:
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Bestyrelsen har arbejdet med ansættelse af en Driftsleder på fuldtid. Stillingen har været slået op
på Jobindex og på vandværkets hjemmeside. Der kom i alt 18 ansøgninger. Valgt faldt på Klaus Lund,
som starter den 1. april 2022.
Ole Pedersen arbejder forsat som havemand. Han vedligeholder de grønne områder ved
vandværkerne og ved boringerne.
Økonomi - Vandværkets økonomi er forsat sund.
Bestyrelsen har i året der er gået arbejdet med en mere langsigtet økonomisk plan, samt haft fokus
på at indtægterne, dække driftsudgifterne samt de øget afskrivninger der er kommet efter
renoveringen. Det betyder at tilslutningsafgifter fremadrettet overføres til anlægsarkivet og at
prisen på vand, samt fastbidrag og målerleje hæves. Tilslutningsbidraget indeksreguleres.
Andelshaver og forbruger
Vi er 823 andelshaver og 1250 forbruger
Der er i 2021 kommet 20 nye andelshaver til vandværket. 18 på Østager samt 2 på
Løvkjærgårdsvej
Udpumpet vand og brud
Der er i alt udpumpet og indberettet ca. 115.000 m3 vand til Lejre Kommune, mens der er solgt ca.
108.000 m3 vand til forbrugerne. Der er skyllet med ca. 2.000 m3 på filtrene. Vi har et relativt højt
vandspild i år, dette skyldes flere brud, samt en teknisk fejl på vandværket.
Der har i alt været 11 brud i det forgangne år. Bl.a. på Kirkevej, Biltrisgade, Hyllingeparken,
Vinkelvej, Løvkjærgårdsvej, Nørre Hyllingevej m.m.
Vandværkets bygninger og boringer
Vandværkets bygninger og boringer er i generel god stand, og vi vedligeholder dem løbende.
Vandværket kontrolprogram er udarbejdet af Lejre Kommune. Den aktuelle sag med PFAS, betød
flere prøver. Der er i 2021 taget 20 obligatoriske prøver. Samt 4 ekstra.
Resultatet af vandprøverne og kontrolprogram kan altid ses på vandværkets hjemmeside.

Uddrag af nogle af de opgaver bestyrelsen har arbejdet med i året
• Økonomi
• Forsat fokus på datasikkerhed, overholdelse af GDPR
• Etablering af elektroniske vandmålere med fjernaflæsning
• Sammenlægning med Jenslev og Kyndeløse Vandværk, der nu er gennemført
• Digitale ledningsoplysninger og opdatering af kort m.m. LER 2.0,
• Synlighed i lokalområdet, herunder udfærdigelse af nyhedsbreve
• Vandværkets hjemmeside, som nu er mere nutidig og brugervenlig
• Nyt forbrugerstyrings og økonomi system

Kirke Hyllinge Vandværks vision – andelshaverne skal have:
•
•

Forsynings- og driftssikkerhed
Rent vand i hanen uden kemikalier
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•
•
•
•

Vand til den rette pris
Synlighed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde
At fortsætte som andelshavere (a.m.b.a.)
At udvide vores samarbejde med andre vandværker i lokalområdet

Dirigenten samlede herefter op på bestyrelsens beretning og spurgte de fremmødte, hvorvidt der
var kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Der var spørgsmål vedr. elektroniske måler. Kan de stå under vand? Svar: Det kan de godt.
Der var spørgsmål vedr. den nye udstykning på Østager. Er det kun 18 boliger? Svar: Ja i første etape.
Der var ikke yderligere bemærkninger fra de fremmødte andelshavere og beretning blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Den eksterne revisor Karsten Christensen fremlagde det reviderede regnskab for 2021. Der henvises
til særskilt bilag.
Der var et spørgsmål vedr. renteudgift til Skat på kr. 85,-. Svar: Dette skyldes for sen indbetaling.
Der var spørgsmål til underdækningen. Denne skyldes manglede indtægter i forhold til budget på
ny tilslutninger.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Klaus Lund præsenterede herefter budgettet for 2022 samt 2023. Der henvises til særskilt bilag.
Der var spørgsmål vedr. kommunes rolle i forbindelse med udarbejdelse af takstbladet. Svar:
Vandværket udarbejder og kommunalbestyrelsen godkender.
Budgettet blev godkendt på generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Nedenstående forslag blev behandlet. Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag fra Kasper Hagemann, Karlebyvej 204, 4070 Kirke Hyllinge
Jeg vil foreslå overvejelse/diskussion for evt. levering af blødgjort vand fra vandværket:
Hvilke muligheder er der?
Hvad koster det?
Hvilke fordele er der?
Hvad taler imod levering af “blødt” vand?
Fordele som jeg ser det er at undgå problemer og omkostninger som kalkaflejringer giver i hjemmet.
F.eks.
Overflade hvis fremtræden skæmmes/ødelægges bliver skånet.
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Forbruget af mange kemikalier vi nu er nødt til at bruge for - at forsøge - at afrense kalkaflejringer kan vi
undgå/formindske brugen af.
Vi kan undgå ødelæggelse af hårde hvidevarer.
Ulemper er måske:
En ringere smag af vores nuværende gode vand?
Sundhedsmæssige forbehold?
Måske er dette behandlet tidligere? men jeg mener, det er nogle overvejelser/diskussioner værd.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
Klaus Lund, Stine Dalsgaard og Rune Christensen var på valg til bestyrelsen. Klaus Lund ønskede ikke
genvalg, mens Stine Dalsgaard og Rune Christensen begge modtog genvalg. Natasja Ramgil har valgt
at træde ud af bestyrelsen
Rune Kaae Christensen og Stine Dalsgaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
Søren Gothil Hansen og Tom Helligsøe Haahr blev valg som erstatning for Klaus Lund og Natasja
Ramgil.
Børge Frydenlund (1) og Benny Queiser (2) blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til
bestyrelsen.

7. Valg af Revisorer og revisorsuppleanter
Vandværkets interne revisorer Birgit Cady Larsen og Torben Olsen var på valg og modtog begge
genvalg. Jannie Tauby ønskede at opstilling. Birgit Cady Larsen valgt at trække sig.
Jannie Tauby og Torben Olsen blev valgt som interne revisorer.

8. Eventuelt
Klaus Lund og Natasja Ramgil fik begge tak for deres arbejde i bestyrelsen.
Der var ingen andre emner eller spørgsmål under eventuelt, hvorefter den formelle del af
Generalforsamlingen var afsluttet.

Referent Jesper Dall
Godkendt den 02-06-2022

Godkendt den 02-06-2022

Jesper Tauby
Dirigent

Klaus Lund
Formand
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