
Ildsholt Vandverk A.m,b.A,

Referat fra uds holt vnndv*rks ord inere generalforsa m lin g

ofholdt d.6.maj BA12 ph Blisrrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandvrerksbestyrer Preben Olsen, revisor Per Frost Jensen fra BDO revision, bogholder Jane pedersen,
samt 38 stemmebereffigede andelshavere.

Generalfortamlingen blev aflroldt i henhold til den udsendte dagsordenjf. v€dtrcgterne for selskabet.

Fonnanden Per Roswall bsd velkommen til generalforsarnlingen. Per Roswall orienterede om besfyrelsesmedlem Karl
Richard Jargensen dodsfald, og udtalte et minde med I minuts stilhed for Karl.

1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes adv. Tine Jacobsen
Tine Jacobsen takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Revisor Per Frost Jensen og Betina Rosu,all blev valgt som stemmeteller.
Jane Pedersen blev valgt som rcferent.
Fra forsamlingen blev afleveret 0o mundtlige klager over ikke modtaget indkaldelse til generalforsamlingen, og
det blev forlangt at generalforsamlingen skulle erkleres ikke lovligindkaldt.
Dirigenten afbrod generalforsamlingen og indkaldte bestyrelsen til separat msde om dette forhold. Henset til
at klagerne havde udleveret deres mailadresser til vandverket og Jane Pedersen oplyste at udsendelserne er
sendt pA mail til de to pigeldende, blev det b€sluttetat foretage en mundtlig afstemning blandt de fremmsdte
andelshavere om generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 35 deltagere stemte for at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt, 3 stemte imod. Herefter fortsatte dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden for
fremleggelse af beretningen.

2. Beretning am sehksbets vlrksomhed i det forlsbne regnskabsfrr

Ar 20LL har som 2010, veret et meget hektisk og spmndende ir, hvor der har veret nok af opgaver, at tage
fat pe, bgde ude og inde.

Der er aftioldt L2 bestyrelsesm0der. PA det fdrste bestyrelsesmpde, konstituerede bestyrelsen sig, med
Formend Per Roswall, nestformand Pet€r Godtfredsen, kasserer Karl Richard J@rgensen, sekretar Steen
Folke Nlelsen og menigt medlem Annette Slesvig.

Efter Karl Richard J0rgensens dod', den 15 september 2011, blev Annette Stesvlg valgt tll kasserer og fOrste
suppleant, Kim Klemmensen, blev indkaldt som medlem af bestyrelsen.

Vi har pr. L5/4 2012 registreret 273 andelshavere ud af Udsholt Vandvarks 4825 brugere, det vil sige godt S%
er i dag andelshavere,

Renoverings opgaver

Renoveringen af R6geleje Nord er tilendebragt af Svend Erik Norby, som vandt licitationen, med billigste bud.
Bestyrelsen har besluttet, at fortsette renoveringen med det omride, vi har valgt, at kalde Regelege dst, med



283 husstande, som er en fortsattelse af projektet Rdgeleje nord p6 store orebjergvej ril grmnset til
Smidstrup Vandvark.

Sektionsm6lerbronde

Vi er meget tet p€, at have fuldfilrt, nedgravningen af 10 stk. sektionsmalerbr6nde, som skal hjalpe
vandvarket med, at spore vandspild, som er et stort problem. I hver brond er der en miler og eklotronik,
som sender en alarm til den, som har vagten og forteller, at der er et forbrug over det normale.

Ringforbindelse

vi har sarnm€n med Vejby Vand, lavet en ringforblndelse i RAgeleje vest, for at sikre leveringen tll omrAdet.
Udgiften, som er kr. 130.000.00 deles 50/50.

Fjern aflesning

Udskiftningen til elektronisk lmsbar milere, er nu sket i 3 omr6der, ved E. Mortensen & s6n e/S Helsinge, Vi
har i bestyrelsen besluttet, at vandverket selv foretager udskiftningen fremover, Derfor har vl ansat en ny
medarbejder til denne opgave, samt andet arbejde pi varket og ved fremtidige projekter, hvor der skal
findes stophaner og stlkledninger,

Renovering pi verket

I arets l6b er der sket en del renovering og udskiftninger p6 selve vcrket. En pumpe er renoveret, vi har fiet
en ny beluftningsblaser, vores skyllebasing er blevet renoveret, elektronisk er der lavet forberedelse pd at
modtage signaler fra sektionsrnAlerbronde og vi fdr alle kundeoplysningern€ hjem fra EDB,service, sl vi selv
kan sti for opkrmvningerne.

Takstbled

Gribskov kommune har godkendt vort nye takstblad for 2012, 0e eneste endringer der er, at vandafgiften er
steget med kr. 0.90. og vl har havet priserne pl nye tilslutninger, s{ de har et rentabelt niv€au.

Vedtagter

Der er arbejdet med vedtagterne Eennem 6ret, mest redaktionelle endringer, som bliver fremlagt her pi
generalforsamlingen.

Afslutning

Jeg vil pA bestyrelsens vegne, slge tak tll vore medarbejder, for et godt samarbejde i et travlt 5r.

Fraforsamlingen blev der opfordret til enstarre indsatsfor atf& sdntange andelshuvere indmeldt i selskabet
som muligt. Man kunne for eks. Sende opfordring med ud smmen med oplnevninger far betaling af
vandforbrug.

Der var anske om mere nudnceret informqtion om baggrundfor de hojefaste afsifter.

Der var - som sidste &r - anslrc on bedre information til forbrugerne-



3.

Formanden og bestyrelsen orienterede om begrundelser for de relativt hoje afgifter, som er begrundet i det
m€get store behov for kapital til udgifrer i forbindelse mEd renoveringer af det slidte ledningsnet., dsr, uanset
den enkehe forbrugers stsrre eller mindre forbrug skal gennemfares i de nmste mange flr. Bestyrelsen er af den
opfattelse at de anvendte - og godkendte * afgifter er fordelt sfl retfrerdigt som det er muligt pA alle
forbrugere.
Vi vil -+om i det forgangne &r - bestrnbe os pi en god orientering af forbrugeme via vandvmrkets
hjemmeside. Planlagte afbrydelser meddeles til de berorte forbrugere direkte- og ved skiltning i naturligt
omfang. Alt kan gores bedre, men det er bestyrelsens vurdering, at vandvmrkets hjemmeside nu er sf, godt
fungerende, at vi ad denne vej giver vandvarkets forbrugere og andelshavere en god orientering,
Der blev fra forsamlingen spurgt om tler er juridiske problemer med al Udshotr Vandverk skifier mdler,
hv ort i I formanden sv arede nej.
Formandens beretning blev herefter godkendt-

Godkendelse af revideret regnskah.

Per Frost Jensen gennemgik selskabets regnskab for 20 I l,
Fraforsamlingen kom ansker om bedre specifilcatton af de admtnlstrative oukostntnger.
Per Roswall orienterede om den fremtidige adminisnation af vandvarkets opgaver, herunder at vi fremover
selv udfsrer de opgaver, der hidtil er blevet udfsft af EDBservice, Dette vil give en vesentlig besparelse i
vandverkets omkostninger,
Per Roswall kunne endvidere orientere om voldsomme udfordringer fra det offentlige i forbindelse med krav
om indberetninger til forsyningssekretariatet * sekaHt Benchmar'lcing mm. I den forbindelse mltte
bestyrelsen ogsA- indkassere en pAtale i revisionsrapporten i forbindelse med for sent indberetning for i Ar.
Dette vil ikke gentage sig.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.

Besfyrelsen havde til behandling p[ generalforsamlingen udarbejdet forslag til mndringer i Andelsselskabers
vedtngter. De geldende vedtagter blev formuleret i forbindelsc mcd selskabets opstart, og indeholder derfor i
dag irrelevante passus.

Forslaget til rndringeme var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik alle endringsforslagene og bragte alle punkter til afstemning punkt for punkt.

Ad.$ 6,pkt.6.4: "besgrelsens skon " andres til: "brev eller mail" ,idet det bemnrkes at'o eller mail"
blev indsat efter endringsforslag fra salen.
Herefter vedtaget af generalforsam lingen.

Vedtaget af generalforsamlin gen.Ad.$6,pkt.6.5:

Ad.$6, pkt.6.10: Det reviderede regnskab skal foreligge "tidligere end I dage" far generalforsamlingen.
Herefter vedhget af generalforsamlingen"

Ad.$7,pkt.7.2:

Ad,$8,pkt.8.4r

Ad, $8,pkt.8,5:

Ad.$8,pkt 8.?:

Vedtaget af generalforsaml ingen.

Vedtaget af generalforsaml ingen.

Vedaget af generalforsamlingen.

Fra forsamlingen onskedes bedre information om aktiviteterne pd vandvarket.
Forskellige muligheder blev drsftet, Dog mener bestyrelsen at der gorss meget for



bedre information gennern {iemmesiden, skiltning ved aktiviteter p[ ledningsnettet,
informntion til bersrte forbrugere ved planlagte lukninger ved renoveringer rnm.
Med den fremtidige administration af bogholderi og kundekonrakter, vil det endvidere
vcre muligt at informere forbrugere via sMS meldinger over mobiltelefonnettet.

Herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.$9,pkt.9,I Vedtagetafgeneralforsamlingen.

5' Godkendelse af budget for det indevnrende og dst nermest folgcnde sr.
Per Roswall gennemgik bestyrelsens forslag til budget for det kommende ar.
Budgetforslaget blev godkendt af generalforsam lingen.

6. Valg af besfyrelsesmedlemmer.
P[ valg var Per Roswall og Kim Klemmensen, der begge var villige til genvalg, Dirigentsn spurgre
generalforsamlingen om andre snskede opstilling til valg. Da dette ikke var tilfeldet blev Per Roswall og Kim
Klemmensen valgt for 2 Ar.

Herefter best&r bestyrelsen af:
Per Roswall.
Peter Oodtfredsen
Anette Slesvig
Kim Klemmensen
Steen Folke Nielsen.

7. Valg af suppleenter tll bestyrelsen.
Per Christensen og Thomas Slot snskede at modtage valg som suppleanter til bestyrelsen.
Ved skriftlig afstemning valgtes Thomas Slot med 23 stemmer til placering som fsrste suppleant,
Per Christensen fik som anden suppleant 19 stemmer.
I alt stemte 42 medlemmer.

8. Valg af reyisor.
Til revisor valgtes firmaet BDO Scan Revision, pi dagen representeret ved
Revisor Per Frost Jensen.

9. Eventuelt.
Fraforsamlingen blev ansket om bedreforhlaringvedrarendefordelingen mellemfa*e ogvariable
omkosl ninger gent aget,
Per Roswall forklarede at de faste omkosfninger primert var knynet til de store udgifter der er i forbindelse
med renoveringer af det slidte - 140 km - lange ledningsnet. Omkostninger der nsdvendigvis mfr deles
solidarisk mellem alle forbrugere uanset den enkeltes vandforbrug.

Ekstraordiner generalforsam Iing:



Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, var det bestyrelsens henslgt at indkaldg til en
ekstraordiner generalforsamling umiddelbafi eftil dEn ordinrre gcneralfiorsamling, for endelig beslutning af
de af bestyrelsen fremlagte vedtegtsandringer. Dette kunne Dirigenlen imidlertid ikke godkende, hvorfor der
inden l4 dagc indkaldcs til ekstraordinrr generalforsamling med dette ene punkt p[ dagsordnen.

Hermed slucede generalforsamlingan.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der ligeledes takkede generalforsamlingen for
interesse og silgagement,

Udsholt d. 6. maj 20t2
J P"dr:su ,

Jane Pedersen

Referent


