I/S GUNDERØD VANDVÆRK
Referat fra generalforsamlingen den 20. april 2016 på Karlebo Kro.

1. Valg af dirigent
Ib K. Hansen blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovformeligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Vandprøverne viste som de tidligere år, at både råvand og drikkevand overholder kravene til godt
vand.
Nødforbindelsen er blevet afprøvet igen og alle forbrugere kan forsynes med vand fra
nødforbindelsen, men forbrugerne længst væk eller højt placeret har mindre tryk end normalt, men
alle har vand.
Selve omstillingen med vand fra nødforbindelsen er en proces, der bedst klares af 2 medarbejdere
på vandværket for ikke at forcere indløb og udpumpning, da rentvandspumperne ikke skal omskiftes
for hurtigt. Der ligger en opdateret vejledning i vandværket til dette arbejde.
Kvik – manualen er også blevet opdateretog det samme er manualen for vedligeholdelsesarbejdet
med pumper, maskiner og rørføringer i vandværket.
Der er blevet opsat en større transportpumpe fra belufteren til forfilteret. Det har givet en forøgelse
på ca. 25 % mere råvand til forfilteret. Vi har kun en transportpumpe, så når den skal serviceres,
skal der være vand nok i rentvandstankene.
Der er opsat en ny skyllevandspumpe, da den tidligere stammede fra 1941 og var udtjent. Samtidig
ændredes placeringen af skyllepumpen, så tilgængeligheden til belufteren er bedret.
Affugteren er også udskiftet – til en ny og bedre model.
Begge råvandsboringer blev filmet i 2015 og rørene fra 18 meter under terræn og nedefter kan klare
en periode på 6-7 år endnu. De øverste 18 meter rør i boring 1 blev udskiftet, mens den samme
længde rør i boring 2 blev genbrugt. I begge boringer blev der sat nye råvandspumper, da de gamles
ydeevne ikke var tilstrækkelig.
Der har ikke været arbejder på forsyningsledningerne i 2015. Kontroltælleren (det udpumpede vand)
viser i samme døgn, hvis der er utætheder et eller andet sted i ledningsnettet. Utæthederne i 2015
har været hos forbrugerne og utæthederne er hurtigt blevet lokaliseret og repareret.
Forbrugerne er stadig blevet bedre til selv at aflæse vandmålerne og indberette tallene til
Fredensborg Forsyning, der tager sig af dette arbejde.
Der er næsten ingen klager over vandforsyningen til forbrugerne, og vandværkspasseren bliver
oftest mødt med venlighed hos forbrugerne.
Februar 2016 var der obligatorisk driftstilsyn på vandværket. Den tilsynsførende havde stort set
ingen bemærkninger til vandværkets drift. Rapporten lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne bliver revideret – de nuværende er fra 1992. Samtidig foreslår
bestyrelsen – efter råd fra Danske Vandværker – at interessent selskabet overgår til et A.m.b.a.
(Andelsselskab med begrænset ansvar). Hvis forslaget vedtages betyder det, at det kun er
vandværket, der hæfter. I de nuværende vedtægter hæfter interessenterne solidarisk. Det er
endvidere for at imødegå evt. kommende krav til CPR registrering af samtlige interessenter i et I/S.
Udkast til nye vedtægter vedlægges. Der skal afholdes 2 generalforsamlinger for endeligt at vedtage
nye vedtægter. Den 2. generalforsamling vil blive varslet i god tid.
Beretningen taget til efterretning.
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3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet nye regler for udarbejdelse af regnskab for mindre vandværker.
Disse nye regler betyder bl.a. at der skal udarbejdes både årsregnskab og årsrapport. Årsregnskabet
skal bestå af balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt
regnskabspraksis. Årsrapporten skal udover årsregnskabet også bestå af en ledelsespåtegning, en
ledelsesberetning og en eventuel revisionspåtegning.
De nye regler betyder endvidere at regnskabet skal vise, at vandværket lever op til reglerne omkring hvile-i-sig-selv-princippet. Dette betyder, at driftsresultatet altid skal være 0. Dette betyder igen,
at et evt. overskud på driften skal noteres som overdækning mens et evt. underskud noteres som
underdækning. Efterfølgende år tillægges over-/underdækningskontoen evt. driftsoverskud mens
kontoen fradrages evt. driftsunderskud.
Det reviderede regnskab for 2015 er aflagt efter de nye retningslinier. Det udviser en under- dækning
på kr.4.281 og en overdækningskonto pr. 31.12.2015 på kr. 707.114. Årsrapporten blev godkendt
uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til nye vedtægter. Forslaget er udsendt til interessenterne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen
nogle redaktionelle rettelser til det oprindelige forslag.
Forslaget blev positivt modtaget af forsamlingen. Det eneste punkt hvor der ikke var enighed var
spørgsmålet om hvorvidt vandværket fortsat skulle have generalforsamlingsvalgte revisorer.
Spørgsmålet drøftes i bestyrelsen og beslutningen herom udsendes samtidig med indkaldelsen til
den ekstraordinære generalforsamling, der endeligt skal vedtage de nye vedtægter.

5. Valg til bestyrelse, herunder suppleant til samme
På valg er: Helle Handreck, Flemming Gerner Nielsen og Sten B. Jørgensen der alle blev genvalgt.
Suppleant: Lars Nørholm blev ligeledes genvalgt.

6. Valg af revisor, herunder suppleant for samme
På valg er: Erik Andersen og Frans Mortensen (suppleant). Erik Andersen blev genvalgt som revisor
og i stedet for Frans Mortensen, der ikke ønskede genvalg, blev valgt Finn V. Frederiksen,
Karlebovej 74.

7. Eventuelt
Intet drøftet

_________________________________
Ib K. Hansen, dirigent
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