
SKIBBY VANDVÆRK a.m.b.a. 
 

Generalforsamling torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 
 
 
Formanden Bjarne Knudsen bød velkommen og efter at have konstateret et fremmøde 
på 10 andelshavere udover bestyrelsen og bestyreren, gik han over til dagsordenen.  
 
 
1. Valg af dirigent.  
Lars Danielsen valgtes til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte herefter dagsordenen.  
 
 
2. Beretning.  
Formanden Bjarne Knudsen aflagde beretning for året 2015. Beretningen er vedlagt 
referatet. Svend Mortensen spurgte til hvad det faldende forbrug skyldtes. Bjarne 
Knudsen svarede at det skyldes almindeligt besparelse i husholdningen.  Jørgen Møller 
spørger om Torben Jepsen forsvinder helt fra vandværket. Torben svarede at han 
fortsætter som afløser. Der var ikke flere kommentarer til beretningen som herefter blev 
godkendt. 
 
 
3. Regnskab.    

Kassereren René Stjerne Hansen aflagde regnskab for 2015 og balance pr. 31. december 

2015. Regnskabet var revideret af RIR-Revision v/statsautoriseret revisor Hans H. 

Hansen. Revisionsprotokollatet cirkulerede til forsamlingen. Kassererens kommentarer 

til regnskabet er vedlagt referatet. Svend Mortensen spurgte om takstforhøjelsen ikke 

havde forøget indtægterne. Torben Jepsen svarede at forhøjelsen først træder i kraft i 

2016. Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 

 

4. Godkendelse af takstblad.  

Bestyrelsen foreslog uændrede takster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

5. Godkendelse af honorar. 

Bestyrelsen ønsker ikke honorar, godkendt. 

 

 

6. Indkomne forslag.  

Skovrejsning, Torben Jepsen orienterede om møde med Kommunen og Forsyningen. 

Bestyrelsen foreslår, at vi deltager i skovrejsning forudsat: 

1. Der foretages geologiske undersøgelser / prøveboring, der sansynliggør at området 

vedrører det vandlag vi indvinder fra. 

2. Alternativt nyt område hvorfra vi har mulighed for nyt indvindingsområde, såfremt 

vort nuværende vandlag forurenes. 

Hvis ovennævnte forudsætninger er opfyldt og projektet igangsættes, kunne man 

forestille sig en beløbsramme på op til 750.000 kr. svarende til prisen på ca. 1-1½ års 

renovering af ledninger. 

Efter en livlig debat blev forslaget sendt til afstemning og generalforsamlingen vedtog at 

bestyrelsen kunne arbejde videre ud fra ovennævnte forudsætninger. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Valg. 

På valg til bestyrelsen var Max Nielsen og Lars Strange der begge blev genvalgt. Lars 

Danielsen valgtes til  1. suppleant og Jørgen Møller valgtes til 2. suppleant. 

 

8. Eventuelt. 

Der blev afklaret formulering i vedtægterne vedr. indkaldelse til generalforsamlingen. 

Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen hvorefter dirigenten 

afsluttede generalforsamlingen kl. 20.15 og formanden takkede for fremmødet. 

 

 

 

Lars Danielsen 

Dirigent 
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Generalforsamling den 3. marts 2016. 
 
 
Formandens beretning for 2015. 
 
 
Bestyrelsen består af:  
    
    Medlem  Renè Boes Andersen 
    Sekretær                       Lars Strange   
    Kasserer  Michael Thomsen 

   Næstformand Max Nielsen  
   Formand  Bjarne Knudsen   
  
 Renè Stjerne Hansen er afgået som kasserer og har overtaget Torben Jepsens job som 
 bestyrer pr. 1. Januar. Vi takker for Torbens store indsats gennem årerne, og er 
 samtidig glad for at Torben fortsætter som afløser. Torben har igennem flere år skrevet 
 på Vandværkets historie, og blev færdig i oktober, hvorefter bestyrelsen besluttede at 
 den skulle udgives i bogform.   
 Renè Boes Andersen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Renè Stjerne Hansen. 
  
2. Ledningsarbejder.    
 Vi har omlagt hovedledning på Nordmandsvej og del af Tværvej. Metoden der blev 

benyttet kaldes pipe bursting, d.v.s. at den nye ledning fortrænger den gamle ledning. 
Det var derfor nødvendigt at etablere midlertidig forsyning. Arbejdet blev udført som 
totalentreprise af KAMCO A/S. Den gamle PVC ledning blev erstattet af ny PE 
ledning med trykklasse PN16 i 65mm. Den nye ledning blev kloret og trykprøvet og 
skyllet. Herefter blev der taget mikrobiologisk analyse, inden omkobling fra den 
midlertidige forsyning til den nye ledning. Den samlede investering blev 798.250 kr. 

 
3. Rensning og inspektion af rentvandstanke. 
 Firmaet JH DYK foretog rensning og inspektion af rentvandstanke i februar over 2 

dage. Metoden med dykkerne gav ingen afbrydelse i forsyningen og analyse af kimtal 
bekræftede, at vi ikke fik nogen forurening. Dykkerne fandt en enkelt fejl i den nyeste 
tank, som blev udbedret med det samme. Inspektionen er dokumenteret med billeder 
og video. 

 
4. Reparationer. 
 Der har været 5 brud i år, heraf 1 efter målerbrønd som betales af ejeren.  
 På værket har vi udskiftet styreluftkompressor og transducer til vandstandsmåling i 

rentvandstank. 
 
5. kontrol og udskiftning  af målere.  
 Vi har stikprøve kontrolleret 2 målerpartier, de bestod og må således sidde 3 år mere.  
 Derudover har vi udskiftet et parti med 2 store målere. 
 
6. Skovrejsning. 
 Frederikssund Kommune har spurgt om vi vil deltage økonomisk i skovrejsning. 

Bestyrelsen har behandlet emnet, og besluttede at fremlægge det for 
generalforsamlingen under indkomne forslag. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
7. Opdatering af administrative systemer. 
 Vores PCer og tilhørende systemer var efterhånden 7 år gamle. Vi besluttede derfor at 

investere i ny PC og  opdatering af grundkort til den digitale ledningsregistrering. 
Endvidere har vi designet ny hjemmeside, der er nem at vedligeholde. Ligeledes har vi 
anskaffet system til statistisk målerkontrol til erstatning for det gamle system. 

 
8. Vandforbruget og vandkvaliteten.  

Udpumpningen har i 2015 været 149.788 m3 svarende til et fald på 1,7% i forhold til 
2014. Der er leveret 147.890 m3 til forbrugerne, dette giver en spildprocent på 1,27. 
Der er brugt 305 m3 til brand og brud hvilket så giver en spildprocent på 1,06. 
Vandkvaliteten er fortsat meget fin. Vi henviser til resultaterne vist på hjemmesiden.   

 
9. Bestyrelsen. 
 Til slut vil jeg takke bestyrelsen og bestyreren for det gode samarbejde. 
 
 
 
 Bjarne Knudsen  

  Formand 
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Generalforsamling den 3. marts 2016. 

 
Årsrapport for 2015  
 
Generelt. 
Årsrapporten for 2015 er revideret af statsautoriseret revisor Hans Hansen fra RIR Revision. 
Årsrapporten er omdelt. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Jeg vil lade 
revisionsprotokollatet cirkulere til forsamlingen. 
 
Resultatopgørelsen. (side 5) 

Vi starter med overblikket, hvor vi ser, at vi har et underskud på 475.223 mod et overskud på 
125.000 sidste år. Vi havde budgetteret med et underskud på ca. 400.000, men vi har haft større 
omkostninger end budgetteret. 
 
Vi springer over til side 8 og ser på noterne til resultatet: 
 
2. Nettoomsætning er stort set det samme som sidste år. 
 
3.  Direkte omkostninger er steget ca. 147.000  det skyldes primært: 
Reparation af ledninger er ca. 69.000 større. Drift af styringsanlæg er steget ca. 30.000, ny 
styreluftkompressor, Guldager elektrolyse service, ny transducer til vandstandsmåling. Filtre og 
pumpeanlæg er steget ca. 64.000, det skyldes udgifter til JH dyk for rensning og inspektion af 
rentvandstanke, som omtalt i formandens beretning. Til gengæld er vandanalyse ca. 15.000 mindre 
end sidste år. 
  
4. Administrationsomkostninger er ca. 66.000 større end sidste år. Kontorartikler er steget med ca 
21.000, ny PC 7.500 og tryk af vandværkshistorien 13.500. Kontingenter og serviceaftaler er steget 
39.000. Det skyldes konvertering til nyt grundkort til den digitale ledningsregistrering 23.000. Nyt 
system til statistisk målerkontrol 11.000. Ny hjemmeside 5.000. Mødeomkostninger er steget ca. 
20.000. Til gengæld er autodrift faldet med 11.000 ligesom der er mindre udsving på andre konti. 
 
6. Andre Finansielle indtægter er samlet set faldet med 336.00, det skyldes lavere renteindtægter 
og ingen kurgevinster.  
 
Balance pr. 31. december 2015. (side 6 & 7) 
 
Vi ser igen på overblikket og sammenligner med sidste års tal, som det ses, er aktiver og passiver 
faldet med ca. 1.1 mill. 
 
Lad os se hvordan og fortsætte fra note 8 på side 10 og fremad: 
 
8.  Ledninger. Tilgang og afgang i året er de nye ledninger på Nordmandsvej og del af Tværvej. 
 
10. Andre værdipapirer og kapitalandele. Faldet på 1.2 mill. skyldes urealiseret kurstab på 
617.000 og forbrug af kapitalen til anlægsarbejder ca. 500.000 
 
12. Egenkapital. Her er det igen kursreguleringen og årets underskud der formindsker 
egenkapitalen med 1.2 mill. 
 
René Stjerne Hansen  


