Generalforsamling, Herstedøster Vandværk, 26. april 2016
Til dirigent blev Mogens Haarh valgt. Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne. Herefter overgav han ordet til formanden og hans beretning.
Formanden startede med at bemærke at udførlig beretning var tilsendt i skriftlig form og han alene ville
fokusere på udvalgte få punkter. I året der gik var der tilsyn fra kommunen og Vandværket havde fået såvel
påbud som anbefalinger. Alle påbud var efterkommet. Sløjfning af tidligere boring var gennemført, endvidere
var der rettet op på det daværende forhøjet indhold af nitrit og mangan. Derudover var der tiltag mod at
højen over vandtanken ikke gror til. Endvidere var pumpehuset blevet renoveret i løbet af året.
Ydermere var der ændret på filterstyring og Vandværket havde i årets løb udarbejdet en hjemmeside, som
formanden anbefalede man tog et kig på.
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I året har den oppumpet vandmængde været i omegnen af 13.500 m og medet spild på 2-3% til den
udpumpet vandmængde.
Derudover bemærkede formanden at Vandværket, som lovet ved sidste generalforsamling, havde kigget på
blødgøring af vandværket. Løsningen der foreslås, kalkknuser, testes i øjeblikket af 2 familier i landsbyen.
Resultaterne herfra vil sammen med andet materiale være input til den videre vurdering om kalkknuser er et
fornuftigt tiltag for Vandværket. Det blev påpeget at HOFORs blødgøring af vandet foregår på helt anden vis.
Næste punkt formanden tog op i beretningen var forureningen fra Naverland. Der var udleveret oversigtskort
til de fremmødte og formanden forklarede hvorledes forureningen i øjeblikket trækkes mod Ejby, altså væk
fra det indvindingsområde som Herstedøster Vandværk benytter sig af. Formanden konstaterede endvidere
at vi som Vandværk er fuldt opmærksom på forureningen, men også at Albertslund kommune er bevidst
herom i de udvalgte råd de indgår.
Efterfølgende var der spørgsmål til formandens beretning. Hvis der etableres boringer i Vestskoven kan det
da påvirke forureninger i nærheden af Herstedøster Vandværk.
Ja det kan det, var der korte svar, men ved en hver given lejlighed nævnes dette for kommunen, og
Vandværkets opfattelse er at Albertslund Kommune er opmærksom på dette i de sammenhænge emnet
diskuteres. Danmarks Naturfredningsforening er tillige bevidst om dette.
Der blev derudover spurgt til hvor den sløjfet boring omtalt i beretningen var at finde. Den er at finde ved
nuværende pumpehus var svaret.
En tilhører var særdeles usikker på de resultater han var bekendt med omkring blødgøring af vand. Han
savnede dokumentation på virkning og gjorde det klart at det var vigtigt at dokumentationen og vurderingen
skete i form af en målbar metode og ikke alene ved det der kan karakteriseres som fornemmelser. Han
opfordrede Vandværket til at have dette for øje før man foretog en investering på 130.000 DKK som et
kalkknuser-anlæg omtrent vil koste.
Derudover var der 2 kommentarer til besparelserne og effekten et blødgøringsanlæg kunne bidrage med. En
tilhører var tvivlsom mens en anden tilhører mente at der muligvis kunne spares hos de private brugere hvis
det nuværende behov for indsats mod kalk kunne nedbringes.
Som afsluttende spørgsmål til formandens beretning blev der spurgt til om forureningen på Renserigården i
landsbyen blev monitoreret. Formanden var personligt opmærksom på denne, men den indgik ikke, grundet
opløsningsmidlerne i forbindelse med forureningen, ikke i de 20 spots som amtet og kommunen fokuserede
på. Det er dog ikke ensbetydende med at man ikke er bevidst om forureningen og monitoreringen af denne.
Herefter blev formandens beretning godkendt.

Kassereren fremlagde herefter regnskab for 2015. I forhold til budgetteret var alarm og telefon og diverse
omkostninger højere på grund af henholdsvis nyt alarmsystem og ny hjemmeside.
Driftsomkostninger på knap 45.000 DKK var primært til renovering af pumpehus, men stadig under
budgetteret ligesom udgifter til vandprøver, da antallet af ekstra vandprøver ikke nåede samme niveau som i
2014.
Renteindtægterne var faldet på grund af det lave renteniveau. Alt i alt et overskud på 109.000 DKK som gør
at de samlede likvider er 857.000 DKK, mens egenkapitalen udgjorde 884.000 DKK. Resultatet har gjort at
afgifterne for forbrugerne til næste år reduceres med 20,5%.
Fra tilhørende var der ros til kassereren for et flot afkast på 0,8% på likviderne.
Der blev spurgt til hvordan vi som Vandværk forholdt os til det ulig forhold vi har ved kun at kunne regulere
på forbrugsdelen og ikke spildevandsafgiften, som eksempelvis HOFOR har mulighed for. Formanden var
enig i urimeligheden og kunne blot konstatere, at han ved enhver given lejlighed gjorde opmærksom på
dette.
Efterfølgende blev regnskabet godkendt.
Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2016. Forventet indtægter er 173.000 DKK mens udgifterne
forventer at blive 135.000 DKK, i alt forventes et overskud på 46.500 DKK.
Fra salen blev der spurgt til om reparationer af ledningsnet sættes højere når der ikke har været brud
tidligere. Det er ikke tilfældet, men bestyrelsen vil i året der kommer arbejde på en plan for renovering af
ledningsnettet.
Punkt 5 på dagsorden var indkomne forslag. Da der ikke var indkomne forslag hoppede dirigenten videre til
næste punkt som var valg af bestyrelse.
Torben Riis, Heidi Albrechtsen og Gerhardt Grøn var på valg og modtog alle genvalg. Suppleant Poul
Løystrup fratræder som suppleant grundet flytning og Hans Jönsson blev valgt ind i stedet for Poul.
Bilagskontrollanter forblev Birte Jönsson og Jeanne Svendsen.
Under eventuelt tog formanden orden og sagde pænt tak for Pouls indsats i det forgangne år.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.

