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Herstedøster Vandværk, Generalforsamling 21. april 2015
Mødet indledes med at Mogens Haahr vælges som dirigent, hvorefter han konstaterer at
generalforsamlingen er lovlig indkaldt da den foregår i april og er indkaldt med mere end
14 dages varsel.
I formandens beretning gennemgår formanden begivenheder der er fundet sted i løbet af
året. Ompumpet vandmængde er af samme størrelsesorden som sidste år. På det
administrative plan har et digitalt ledelsessystem været afprøvet, men et manuelt system
er trods dette blevet det endelige valg i Bestyrelsen. For at leve op til lovgivningen ultimo
2014 har Lars gennemført obligatorisk driftskursus og endvidere er der udarbejdet en
beredskabsplan som er blevet godkendt af kommunen.
Hvad angår selve driften er der indkøbt eget pejleinstrument og vandanalysesæt. Vi har i
2014 indkøbt vand fra HOFOR i forbindelse med et tilstoppet rør, som gjorde at vi i en
kortere periode ikke kunne oppumpe tilstrækkelig meget vand til at forsyne landsbyen. På
vandværket er måler af tekniske årsag fjernet et stykke på rørføringen, mens gammel
pumpe er fjernet fra pumpehus. I sommeren 2015 indledes renoveringen af pumpehuset.
Et overblikskort over forureningen på Naverland 26 er blevet omdelt. Heraf ses at
forureningen trækker væk fra Herstedøster Vandværk og i mod Glostrup. I forbindelse
med at HOFOR overvejer at oprette boringer i Vestskoven er Herstedøster Vandværk
blevet lovet af Albertslund Kommune at HOFOR ikke får lov at komme igennem med en
VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) i det tilfælde at disse boringer måtte trække
forureningen mod Herstedøster Vandværk.
HOFOR-Albertslund har fremadrettet ændret fordelingen af afgift på spildevand og
vandpris således, at spildevandsafgift er steget mens vandpris er faldet tilsvarende.
Tilsvarende er ikke muligt for Herstedøster Vandværk da vi alene har kontrol over
vandprisen.
Hed hensyn til den formue som Vandværket har sparet op over en årrække, har der været
stillet flere kritiske spørgsmål. Formanden gennemgår hvorledes overtagelsen af Risby
Vandværk, grundet utilstrækkelig vedligeholdelse endte med en regning til forbrugerne.
Vandværkets opsparing skal også ses i lyset heraf.
Ved seneste målinger af vandkvaliteten har der ved afgang vandværk været et for højt
indhold af Nitrit og Mangan. Det er en mindre overskridelse som ved gentagne målinger er
blevet mindre og mindre. Lars underretter at Fr. Dahlgaard rådgivningsfirma har forsikret
at forholdene på vandværket ikke er medvirkende til de forhøjet tal og forventningen er at
de begge falder til acceptabelt niveau.
I juli 2015 vil der forelægge resultater fra undersøgelser af andre forureninger i
Albertslund, som kommunen er opmærksomme på, heriblandt ved Herstedhøje.
Bestyrelsen har i året diskuteret for og imod blødgøring af vand. Udmeldingen fra
Bestyrelsen er at vi vil afvente indtil der forefindes flere resultater som afdækker fordele og
ulemper herunder eventuelle bivirkninger ved at blødgøre vandet.
Frank Rasmussen har efter en årrække valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og
formanden takker ham for det store arbejde og engagement.
Efter endt beretning er der spørgsmål fra salen. I den udsendte beretning bliver der spurgt
til hvad det præcist er et forbrug at HOFOR måler. Det er summen af mængden af
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forbrugt vand i de enkelte hjem som HOFOR har målt. Ydermere bliver der spurgt til om vi
som vandværk har overblik over spild af vand. Spildet er på ca. 4 % af det totale forbrug,
hvori vandmængde til skylning af filtre ikke er medregnet.
Afslutningsvis bliver der spurgt til Herstedhøje forureningen, og om vi bør være urolige for
resultatet herfra. Bestyrelsen forventer ikke at prøverne kommer til at påvirke
vandkvaliteten for Herstedøster Vandværk. Dette er i tråd med Kommunens forventning.
Herefter godkendes formandens beretning.
Heidi foreligger regnskab for 2014 og gennemgår kort de enkelte regnskabsposter. De lidt
forhøjede driftsomkostninger skyldes at vi i årets løb har fjernet den gamle pumpe fra
pumpehuset.
Efter forelæggelsen bliver der spurgt til om den opgjorte vandmængde som fremgår i
regnskabet og i formandens beretning ikke burde være den samme.
Førstehåndsindtrykket er at de bør være det, men bestyrelsen vil undersøge dette snarest.
Endvidere konstateres det fra salen at et afkast på 1,6% på de opsparede midler er et flot
afkast i disse tider. Regnskabet godkendes herefter.
Herefter gennemgår Heidi budget for 2015. Der er i 2015 afsat 80.000 kr. til
vedligeholdelse. Det forhøjede budget skyldes at der skal gennemføres en renovering af
pumpehus, og der er budgetteret med eventuelt brud på ledningsnet.
Derudover forventes der lidt lavere kursusudgifter og lidt lavere renteindtægter. Budgettet
godkendes.
Der er ingen indkomne forslag hvorfor næste punkt på dagsorden er valg af bestyrelse.
Frank og Lars er på valg, hvor Frank ikke ønsker genvalg og Lars ønsker genvalg. Lars
genvælges og Nicolaj træder ind i bestyrelsen. Poul fortsætter som suppleant. En
suppleant er tilstrækkeligt i forhold til vedtægterne.
Herefter er bilagskontrollanter på valg. Jørn og Leif ønsker ikke at genopstille. Birte
Jønsson og Jeanne Svendsen blev valgt.
Herefter blev der taget behørig afsked med Frank, Jørn og Leif.
Under eventuelt blev der spurgt til om der har været 2 brønde i pumpehuset. Ja er svaret,
der er brønde med ca. 2 meters afstand mellem disse, og den ældste er lukket og
”proppet” af.
Der bliver spurgt til om Vandværket ikke kan få en speciel ordning med hensyn til
spildevandsafgiftsproblemet som omtalt i formandens beretning. Svaret er at vi ikke skal
gøre os forhåbninger herom, da beslutning om afgifterne tages på kommunalt niveau og
ikke er op til det enkelte vandværk.
Afslutningsvis bliver der spurgt til om nogle beboere har bemærket omskiftelig vandtryk
med til tider meget lavt tryk. Der er ikke andre af de tilstedeværende der har bemærket
dette. Bestyrelsen vil være opmærksomme på problemet og vil tage et kig på
ledningsnettet ved Per Børsting, Herstedøstergade 2. Endvidere lover Per at være
opmærksom på udfald med lavt tryk, og notere og oplyse hvornår disse forekommer.
Hermed sluttede generalforsamlingen.
Herstedøster 27. april 2015
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