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Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 

 

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der var mødt frem. 

 

Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent 

 

Jens Schoenherr 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 fra vandværket var i 2011 på ca. 91.000 m3. Vi har opkrævet 76.553 

m3 og vandspildet er forsat alt for højt. Vi iværksætter lækagesøgning og håber på den måde at finde hidtil 

ukendte ledningsbrud. Desuden vil vi snarest teste vores hovedmåler, da den måske registrerer vandforbruget 

til at være for højt. 

 

Vandkvaliteten er fin, der har ikke været negative bemærkninger fra vores analyseinstitut.  

 

Driftsikkerheden på selve vandværket er høj og vi har kun været ramt af nogle enkelte ledningsbrud i 

efteråret 2011. Hvis vi lægger det sammen med, at vores nødforsyningslinje til Roskilde Kommune i august 

blev flyttet fra lavtrykszone på Fynsvej til højtrykszone på Langagervej, giver det en høj 

forsyningssikkerhed.  

 

Vi har endnu ikke færdiggjort etableringen af elektroniske målere alle steder. Vi mangler stadig de målere, 

som sidder i brønde. Vi forventer at de udskiftes inden sommerferien. 

 

Kommunen har udarbejdet en ny vandforsyningsplan, hvor Gl. Himmelev Vandværk selvfølgelig indgår. 

Vores vandværk beskrives som værende i god stand. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad punkt 3 - Regnskab for 2011 

 

Inger Due gennemgik på vegne af kasserer Villy Torndal Andersen regnskabet. Regnskabet er internt 

revideret af vores valgte revisorer Jørgen Ploug og Peter Hintz. Desuden er regnskabet eksternt revideret af 

registreret revisor Steen Gilfelt. Bestyrelsen har i januar 2012 tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring med 

underslæbsdækning, og det kræver at regnskabet revideres af en ekstern registreret revisor. 

 

Der fulgte en opfordring fra generalforsamlingen om, at vi skal placere vores formue i flere banker. Dels for 

at sikre pengene bedre dels for at opnå højere renter på vores indskud. Denne opfordring kom på baggrund af 

en indsendt skrivelse til bestyrelsen fra en interessent, som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.     

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad punkt 4 - Forslag til takster for 2012  

 

Bestyrelsen foreslog at opkrævningen fra vandværket stiger fra kr. 11,25 til kr. 12,50. Forhøjelsen er en 

konsekvens af højere afgift fra Told & Skat og en ny drikkevandsafgift.  

 

Takster blev herefter godkendt. 

 

Ad punkt 5 – Budgetforslag for 2012 

 

Budgettet blev godkendt 

 

 

 

 



 

Ad punkt 6 - Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen forslog at slutafregningen i fremtiden fra 2013 og flyttes fra 8. maj til 8. marts og a conto-

indbetalingen flyttes fra 8. november til 8. september. Fremrykningen er blevet mulig, efter vi har installeret 

elektronisk aflæsning. Det betyder, at slutafregningen kommer tættere på det år, hvor forbruget har været. 

 

Forslaget blev vedtaget 

  

Ad punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 

 

Efter tur afgik Villy Thorndal Andersen, Uffe Jakobsen og Hans Henrik Olsen. De to førstnævnte blev 

genvalgt. Hans Henrik Olsen trådte ud af bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er Erik Baltzar.  

 

Hans Henrik Olsen blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant og Hans Peter Schmidt blev valgt som 2. 

bestyrelsessuppleant. 

 

Ad punkt 8 - Valg af 2 revisorer + 1 suppleant 

 

Jørgen Ploug og Peter Hintz blev valgt som revisorer. Vagn Hestbæk blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Ad punkt 9 – Eventuelt 

 

Ordlyden og dele af indholdet i vores vedtægter blev drøftet. Vedtægterne trænger til en modernisering, var 

der enighed om. Bestyrelsen vil kigge på det. 

 

 

TAKSTER FOR 2012 

 

Vandbidrag: Bidrag til drift af værket udgør eksklusiv grønne afgifter pr. år: 

 

 Private husstande: Fast bidrag pr. bolig 200,00 kr. + moms 

  Pr. m3    4,10 kr. + moms 

 

 Institutioner: Pr. m3    5,10 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 2012 udgør afgiften 5,23 kr. eksklusiv moms pr. m3 vand. Herudover skal der 

afregnes en ny drikkevandsafgift på 0,67 kr. eksklusiv moms pr. m3 vand. 

 

Opkrævninger/indbetalinger 

 

Den samlede betaling (vandbidrag + offentlige afgifter) forfalder således i 2012: 

 

 Den 8. maj (slutafregning)  

 Den 8. november (a conto) 

 

Og i 2013: 

 

 Den 8. marts (slutafregning) 

 Den 8. september (a conto) 



SAMMENSÆTNING AF OPKRÆVNING FOR VAND 

 

Den samlede opkrævning til Gl. Himmelev Vandværk kan pr. m3 i kr. opgøres således: 

 

Vandværk pr. m3  4,10 

Told & Skat, afgift  5,90 

Told & Skat, moms  2,50 

Opkrævning fra vandværk 12,50 

 

 

 

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. 

 

 

VEDR. FORNYELSER OG NYE ANLÆG 

 
Interessenterne afholder selv udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af stikledning fra stophanen. Ved nye 

anlæg og fornyelser skal nedsættes stophane i fortovet så nær vandværkets hovedledning som muligt. 

Stophanen skal altid være synlig og let tilgængelig. Udgifterne ved nye anlæg er interessentskabet 

uvedkommende. 

 

 

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 Langagervej 15B 2478 2028 

Marcel Maxen, næstformand Langagervej 5C 2041 2018 

Uffe Halvor Jakobsen Østre Kirkevej 22 4636 6281 

Villy Thorndal Andersen Langagervej 13A 4637 0119 

Erik Baltzar Østre Kirkevej 14 4053 5964 

 

 

 

Alle brugerne opfordres til at gemme dette materiale. Vandværket opkræver 250 kr. inkl. moms for 

genudsendelse af disse oplysninger.  

mailto:himmelevvand@gmail.com


  

TEKNISKE OPLYSNINGER ANGÅENDE SELVE VANDET 
 

Parameter  Målt værdi  Grænseværdi     

Kimtal 21OC 

Kimtal 37OC   

<1 pr. ml 

<1 pr. ml  

50 pr. ml. 

05 pr. ml. 

  

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

Coliforme  

bakterier  

   

< 0 pr. 100 ml.  

   

<1 pr. 100 ml.  

Hårdhed  190dH     Vandet er hårdt på grund af kalk i 

undergrunden. DH betyder grader hårdhed.  

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, arma-

turer 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     Der tilsættes ikke klor til vandet  

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  3.2 bar     

 

 


