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Ad punkt 1-Valg af dirigent og referent
Tine Bruun blev valgt til dirigent og Marcel Maxen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.

Vandkvaliteten er fortsat fin. Turbiditeten/k:larheden var pa et tidspunkt marginalt over tilladte gnensevrerdi. I samract
med milj01aboratoriet besluttede vi at afvente nreste pr0vetagning. Den viser at turbiditeten igen er OK.

Vi havde ingen ledningsbrud i 2008 og dette har selvf0lge medvirket til en meget stabil drift hele aret. Eneste undtagelse
var ifm. noget elarbejde og rensning af tanke i forfuet, hvor vandforsyningen var koblet til Roskilde Kommune og trykket
dermed ikke var h0jt nok.

Vores vandindvindingstilladelse er pa 160.000 m3 om fuet. Det overvejer vi at srette ned, da vi betaler en afgift til told og
skat, som reguleres efter, hvor meget vi ma udvinde. Der er ikke noget som tyder pa, at vi nogensinde kommer op pa det
forbrug.

Under generalforsamlingen i 2008 nrevnte vi, at vi ville unders0ge muligheden for en ti1bygning pa grunden, da vi
opbevarede forskellige ting pa selve vandvrerket, som forhindrede ordentlig reng0ring. Vi har i efterfuet gennemf0rt en
star oprydning og vi er nu blevet enige om, at et redskabsskur vii opfylde behovet.

Vi beklager, at vores hjemmeside endnu ikke informerer forn0dent om de aktiviteter, der foregar. Vi arbejder pa at finde
en 10sning.

Ad punkt 3 - Regnskab for 2008
Regnskabet, som var revideret af Leif Madsen og J0rgen Ploug, blev gennemgaet af kasserer Niels Sejer Pedersen.

Ad punkt 4 og 5 - Forslag til takster for 2009 og budgetforslag for 2009
Bestyre1sen foreslog urendret takster og budgettet blev gennemgaet afkasserer Niels Sejer Pedersen.

Ad punkt 6 - Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
Efter tur gik Karsten Lykke Hansen og Marcel Maxen af. De 0nskede begge genvalg og blev valgt. Erik Baltzar blev
valgt som 1. bestyrelsessuppleant og Hans Peter Schmidt blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

Ad punkt 8 - Valg af 2 revisorer + 1suppleant
Leif Madsen og J0rgen Ploug blev valgt sam revisorer. Peter Hintz blev valgt sam revisorsuppleant



Fast bidrag pr. bolig
Pr. m3

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

Indskud:
For nye interessenter (private husstande) indbetales indskud med 13.350 kr. ink!. moms pr. boligenhed. For institutioner
indbetales indskud med 13.350 kr. ink!. moms pr. 1.000 m2 grund.

Grelnne afgifter:
Afgift af ledningsf¢rt vand (afgift til Told & Skat) er en afgift, som vandvrerket skal opg¢re og indbetale pi\.baggrund af
vandforbrug. For 2009 udg¢r afgiften 5,00 kr. eksklusiv moms pr. m3 vand.

Opkrrevninger/ind betalinger:
Den samlede betaling (vandbidrag + offentlige afgifter) forfalder saJedes:

Den 8. november (a conto)
Den 8. maj (slutafregning)

Roskilde Kommune har gjort os opmrerksom pi\.,at nogle interessenter ikke har lrest miller af rettidigt. Vi opfordrer til, at
alle far det gjort omkring arsskiftet.

Vandvrerk pr. m3
Told & Skat, afgift
Told & Skat. moms
Opkrrevning fra vandvrerk

Kr.
4,00
5,00
2,25
11.25

Kommune, kloakafledningsafgift
Told & Skat, moms
Opkrrevning fra kommune

22,00
5,50
27,50

38,75

I forbindelse med flytning skal man vrere opmrerksom pi\.,at slutafregning af vandforbruget skal foretages via
refusionsopgelrelsen. Til brug for dette skal den advokat eller ejendomsmregler, som typisk forestiir udarbejdelse af
refusionsopg¢relsen have den senest foretagne mi\.leraflresning, den senest betalte opkrrevning fra vandvrerket samt det
senest udsendte takstblad. Endvidere skal eventuelle aftaler om PBS-betaling (betalingsservice) opsiges. Dette g¢res
ved kontakt til sit pengeinstitut.

AIle brugeme opfordres til at gemme dette materiale. Vandvrerket opkrrever 250 kr. ink!. moms for genudsendelse af
disse oplysninger.



Parameter Millt vrerdi Grrensevrerdi

Kimtal21°C <1 pro ml 50 pro mI.
Indikator for bakteriologisk forurening af

Kimtal37°C <1 pro mI 05 pro mI. vandet fra f.eks. utrette kloakledninger og dyr

Coliforme

bakterier < 0 pro 100 ml. <1 pro 100 ml.

Hardhed 19°dH Vandet er hardt pa grund af kalk i
undergrunden. DH betyder grader hardhed.

Jern 0.074 mg/l 0.10 mg/l H0jt indho1d af jern kan give vandet bismag.
Jernudfre1dninger giver uklart vand, misfarver
t0j og sanitet og kan tilstoppe vandr0r, arma-
turer m.v.

Nitrat 2.2mg/l 50 mg/l Nitrat kan under srerlige omstrendigheder
omdannes til nitrit i mavesrekken.

Nitrit < 0.01 mg/l 0.01 mg/l Nitrit kan vrere sundhedsskade1igt isrer for
spredb0rn hvor i1toptagelsen i b10det kan
hremmes.

Klor 0 Der ti1srettes ikke klor ti1 vandet

Klorid 29 mg/l 250 mg/l Vand med et klorindho1d over ca. 200 mg/l
smager salt

pH 7.4 7,0 - 8.5 Et udtryk for vandets surheds-grad. pH-vrerdien
b0r vrere neutral ca. 7-8

Nikkel 0.19 2,0 ug Ni/l

Vandvrerkstryk 3.0 bar

E-mailadresse:
himmelevvand@gmail.com

Hjemmeside
www.himmelevvand.dk

Ledningsbrud:
Ved ledningsbrud eller andre driftsforstyrrelser my. skal henvendelse ske pa:
Telefon 2326 8030 - Kjeld Bonfils - Tilsynsf0rende pa vandvrerket
Telefon 4635 4935 - Himmelev VVS

Bestyrelse:
Karsten Lykke Hansen, formand
Niels Sejer Pedersen, kasserer
Marcel Maxen, nrestformand
Uffe Halvor Jakobsen
Villy Thorndal Andersen

Langagervej 15 B
0stre Kirkevej 24
Langagervej 5 C
0stre Kirkevej 22
Langagervej 13 A

24782028
24889141
20412018
46366281
46370119

mailto:himmelevvand@gmail.com
http://www.himmelevvand.dk

