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April 2010

Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010
Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som var mødt frem.
Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent
Hans Henrik Olsen blev valgt til dirigent og Marcel Maxen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad punkt 2 - Formandens beretning - uddrag
Vores samlede registrerede vandforbrug var i 2009 på 85.705 m3. En lille stigning i forhold til 2008 på ca. 2000 m3.
Årsagen til stigningen skyldes formentlig at vi er flere interessenter, da beboerne på Højen er flyttet ind i maj 2009, og at
der i sommer var lange perioder uden regn.
Vandkvaliteten er fin, der har ikke været bemærkninger fra vores analyseinstitut.
Vi har været ramt af 6 ledningsbrud i 2009, som desværre i de fleste tilfælde har betydet lukning for vandet. Som regel
berører det kun en begrænset del af forbrugerne og de har fået åbnet for vandet igen forholdsvis hurtigt, selv om det i 3
tilfælde har været i weekenden.
Vi har været inddraget i forskellige aktiviteter med Roskilde kommune vedrørende ny vandforsyningsplan, nyt regulativ
og ansøgning om ny vandindvindingstilladelse. Regulativet har været til høring og vi vil erstatte det nye med det gamle
på vores hjemmeside, når vi modtager det.
Vi fik i efteråret 2008 nogle anmærkninger ang. vores 2 brønde. Risikoen for en evt. forurening vurderede
myndighederne var for høj. Brøndene er i 2009 blevet renoveret.
Bestyrelsen har hyret en konsulent til at have ansvaret for vores hjemmeside www.himmelevvand.dk. Hjemmesiden er nu
i gang med at få en tiltrængt opdatering.
I 2010 forventer vi at installere nye elektroniske vandmålere hos alle interessenter. Vi er ved at indhente tilbud fra det
firma, som Roskilde kommune har benyttet til samme opgave. Roskilde kommune er med på sidelinien, da vi har fælles
interesser ikke mindst omkring aflæsning af vandforbruget.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad punkt 3 - Regnskab for 2009
Kassereren gennemgik regnskabet, som var revideret af Leif Madsen og Jørgen Ploug.
Der var spørgsmål til nogle af posterne i regnskabet. Spørgsmålene kan sammenfattes på den måde, at de alle drejede sig
om større afvigelser i forhold til forrige års regnskab, dels i teksten på nogle af posterne og dels beløbsstørrelserne. Efter
spørgsmålene var besvaret, blev vi efterfølgende enige om, at i fremtidige regnskaber skal vi kort orientere, når vi
skønner at en større afvigelse ikke kan forklares umiddelbart for udenforstående. Dog skal vi samtidig undgå, at
regnskabet ikke fortaber sig i tekst og bliver uoverskueligt.
Der var et forslag fremme om at bibeholde forrige års kolonne med budgetforslag, så det er nemmere at sammenligne
tallene. Bestyrelsen vil forsøge i samarbejde med trykkeren at opfylde det krav.
Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4 og 5 - Forslag til takster for 2010 og budgetforslag for 2010
Bestyrelsen foreslog uændret takster og budgettet blev gennemgået af kassereren.
Takster og budget blev herefter godkendt.

Ad punkt 6 - Indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag:

Bestyrelsessuppleanter skal have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsessuppleanter skal have en form for erkendtlighed/gave for deres ansvar og medvirken

Det skal fremgå af regnskabet i hvilken bank og hvilke obligationer vores kapital placeret i.

Bestyrelsen skal hyre en konsulent, som skal stå for IT-support og hjemmeside.
Ang. de 2 første punkter var der ikke nogen entydig holdning på generalforsamlingen. Bestyrelsen bestemmer selv sin
forretningsorden og vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte punkterne.
Pkt. 3 kan vi imødekomme og det vil fremgå af regnskabet for 2010.
Pkt. 4 har vi allerede opfyldt.
Ad punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
Efter tur gik Villy Thorndal Andersen, Uffe Halvor Jakobsen og Niels Sejer Pedersen af. De 2 førstnævnte ønskede
genvalg. Begge blev genvalgt og Hans Henrik blev valgt til ny i bestyrelsen. Erik Baltzar blev valgt som 1.
bestyrelsessuppleant og Hans Peter Schmidt blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.
Ad punkt 8 - Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
Leif Madsen og Jørgen Ploug blev valgt som revisorer. Peter Hintz blev valgt som revisorsuppleant
Ad punkt 9 – Eventuelt
Karsten Lykke Hansen vil dele nogle eksemplarer af Leif Madsens lille jubilæumsskrift, udgivet i 2007 i anledning af
vandværkets 100 års fødselsdag, ud til vores nye interessenter på Højen. Hvis andre er interesseret, kan I rette
henvendelse til formanden.

TAKSTER FOR 2010
Vandbidrag: Bidrag til drift af værket udgør eksklusiv grønne afgifter pr. år:
Private husstande:

Fast bidrag pr. bolig
Pr. m3

Institutioner:

Pr. m3

200,00 kr. + moms
4,00 kr. + moms
5,00 kr. + moms

Indskud:
For nye interessenter (private husstande) indbetales indskud med 13.350 kr. inkl. moms pr. boligenhed. For institutioner
indbetales indskud med 13.350 kr. inkl. moms pr. 1.000 m2 grund.
Grønne afgifter:
Afgift af ledningsført vand (afgift til Told & Skat) er en afgift, som vandværket skal opgøre og indbetale på baggrund af
vandforbrug. For 2010 udgør afgiften 5,00 kr. eksklusiv moms pr. m3 vand.
Opkrævninger/indbetalinger:
Den samlede betaling (vandbidrag + offentlige afgifter) forfalder således:
Den 8. november (a conto)
Den 8. maj (slutafregning)
Roskilde Kommune har gjort os opmærksom på, at nogle interessenter ikke har læst måler af rettidigt. Vi opfordrer til, at
alle får det gjort omkring årsskiftet.
SAMMENSÆTNING AF OPKRÆVNING FOR VAND
Den samlede opkrævning for vand kan pr. m3 opgøres således:

Vandværk pr. m3
Told & Skat, afgift
Told & Skat, moms
Opkrævning fra vandværk

Kr.
4,00
5,00
2,25
11,25

Kommune, kloakafledningsafgift
Told & Skat, moms
Opkrævning fra kommune

22,00
5,50
27,50

Samlet opkrævning pr. m3

38,75

FORHOLD OMKRING FLYTNING:
I forbindelse med flytning skal man være opmærksom på, at slutafregning af vandforbruget skal foretages via
refusionsopgørelsen. Til brug for dette skal den advokat eller ejendomsmægler, som typisk forestår udarbejdelse af
refusionsopgørelsen have den senest foretagne måleraflæsning, den senest betalte opkrævning fra vandværket samt det
senest udsendte takstblad. Endvidere skal eventuelle aftaler om PBS-betaling (betalingsservice) opsiges. Dette gøres
ved kontakt til sit pengeinstitut.
Alle brugerne opfordres til at gemme dette materiale. Vandværket opkræver 250 kr. inkl. moms for genudsendelse af
disse oplysninger.

TEKNISKE OPLYSNINGER ANGÅENDE SELVE VANDET
Parameter

Målt værdi

Grænseværdi

Kimtal 21OC

<1 pr. ml

50 pr. ml.

Kimtal 37OC

<1 pr. ml

05 pr. ml.

bakterier

< 0 pr. 100 ml.

<1 pr. 100 ml.

Hårdhed

190dH

Jern

0.074 mg/I

0.10 mg/I

Højt indhold af jern kan give vandet bismag.
Jernudfældninger giver uklart vand, misfarver
tøj og sanitet og kan tilstoppe vandrør, armaturer m.v.

Nitrat

2.2mg/I

50 mg/l

Nitrat kan under særlige omstændigheder
omdannes til nitrit i mavesækken.

Nitrit

< 0.01 mg/l

0.01 mg/l

Nitrit kan være sundhedsskadeligt især for
spædbørn hvor iltoptagelsen i blodet kan
hæmmes.

Klor

0

Klorid

29 mg/l

250 mg/l

Vand med et klorindhold over ca. 200 mg/l
smager salt

pH

7.4

7,0 - 8.5

Et udtryk for vandets surheds-grad. pH-værdien
bør være neutral ca. 7-8

Nikkel

0.19

2,0 ug Ni/l

Vandværkstryk

3.0 bar

Indikator for bakteriologisk forurening af
vandet fra f.eks. utætte kloakledninger og dyr

Coliforme

Vandet er hårdt på grund af kalk i
undergrunden. DH betyder grader hårdhed.

Der tilsættes ikke klor til vandet

Kontakter/information
E-mailadresse:
himmelevvand@gmail.com

Hjemmeside
www.himmelevvand.dk

Ledningsbrud:
Ved ledningsbrud eller andre driftsforstyrrelser mv. skal henvendelse ske på:
Telefon 2326 8030 - Kjeld Bonfils – Tilsynsførende på vandværket
Telefon 4635 4935 - Himmelev VVS

Bestyrelse:
Karsten Lykke Hansen, formand
Marcel Maxen, næstformand
Uffe Halvor Jakobsen
Villy Thorndal Andersen
Hans Henrik Olsen

Langagervej 15 B
Langagervej 5 C
Østre Kirkevej 22
Langagervej 13 A
Terrasserne 111

2478 2028
2041 2018
4636 6281
4637 0119
5335 7138

