
Andelsselskabet
EjbyVandværk

Referat fra generalforsamling
d.29. april 2Ol9 kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus

Dagsorden:

l. Valg af dirigent.
2. Yalg af stemmetællere.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
6. Behandling af forslag fra:

1. Mogens førgensen og fohn Hermann:
"Vaidværkets bestyrelse pålægges at fremlægge et konkret forslag til montering af
blødgøringsanlæg på Ejby Vandværk til den ordinære generalforsamling i 2020:'

' Pi:TJr"iiffiamhngen bemyndiger besryrelsen til at lade Ejby vandværk udtræde af
den økonomiske regulering i Vandsektorloven, når dette bliver muligti'

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:

L:åffå:til)f,ffi lå"yåff ir*?.T-'-*åff 
genvarg

8' valg ur"'pprtinå'ln 
Richardt' som modtager genvalg'

9. Valg af statiautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Reviplan AIS
v/Stataautoriseret revisor Hanne Kjærbølling.

10. Eventuelt.

l. Valg af dirigent:
Formind Claus Steen Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog |ørgen ?edersen, som dirigent. Da
der ikke var andre forslag, blev |ørgen Pedersen valgl og fik overdraget ledelsen af generalfbrsamlingen.

Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Dirigenten
orientirede generalforsamlingen om, at der vaies stemmeberåttigede, hvoraf 27 stemmeberettigede var mødt op, og 8
fuldmagter var medbragt.

2. Valg af stemmetællere;
Generalforsamlingen valgte Hanne Kjærbølling og Michael Bang-Acton.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Bestyrelsens beretning for 2018 - Ejby og Højstrup Vandværker:

Generel og bred orienterende indledning:
2018 er åråt med mange opnåede positiveåktiviteter i Vandværkets drift med fornyelse af forsyningsledninger,
drøftelse af nye udfordringer med-anlæg til kalkreduceret vand, afsluttet retssag med positivt resultat.
Økonomien konstateres i balance med budget.
Med afsæt i de mange poositive oplevelser 69 med tilbageblikpå Ejby Vandværl<s historie frem til udgangaf
året er det vigtigt at fremhæve nogle værdifulde betragtninger.
Ejby Vandværk er et af de 2 størstE private vartdværkei i føge Kommune og har med 1.982 andelshavere og
sånilet inklusiv aIIe forbrugereZ.IT| husstande, der bliver betjent med vand 365 dage om året.
Vandværket er af en størrelse, der med sikkerhed kan forsyne mere end 3.000 husstande og har en høj teknisk
standard på henholdsvis Ejby Vandværk og Højstrup Vandværk med boringer fordelt med 5+2.
Med en sior kapicitet og sripbr vandlcsalitei unåerståttet af en aktiv bestyrel"se samt en sund økonomi uden
gæld, så er freråtiden i ElUy Vandværk klar til at tage fat på fremtidens mulige udfordringer for at styrke drift
og kvalitet.
D1r har været usikkerhed om ved overtagelsen af andre vandværker, om det er bestyrelsen eller generalfor-
samlingen, der beslutter sådanne. BeslutiingenføIger tidligere beslutninger i2A14St. Salby-Højelse Vand-
værk o! i ZOI2 Højstrup Vandværk, hvor beilutningerne blev taget af generalforsamlingen.

Vandværker og forsyningsledninger:
Vandværkets blgnini;er ei blevet ei godt sammenfald med private bygningec der ligger op til vandværket og
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gør Vandværket mere åbent og indbydende specielt efter området er blevet hegnet med en bøgehæk.

Ligeledes er der kommet nye overbygninger på de synlige boringer og store dæksler i det åbne areal.

Det forskønnende er i sammenhæng med den sikkerhed, der således er opbygget en synlig interesse til, at kun-

ne opnå værdiforøgelse i en kombination af skønhed og sikkerhed.

Tekniske installationer i Vandværket har ikke haft nedbrud i året af nævneværdigt omfang.

Modsat er der for igen at undgå brud på forsyningsledning Spanagervej til Mellemvej blevet relinet med ny PE

ledning.
AJle 7 boringer er blevet forsynet med nye overbygninger udfø* i aluminium, og hvor den indvendige instal-

lation er blevet opdateret teknisk hermed også monteret vandmålere til aflæsning af oppumpet råvand for hver

enkelt boring.

Udpumpning fra EjbyVandværlc 227.310 m3
Udpunpning fra Højstryp Vandværh 56.963 m3
Ledningstab udgør L,I o/o, hvilket er mindre end den tilladte grænse på 10 7o

Natforbrug har ligget jævnt imellem 3.4 m3 i Ejby og 0 m3 i Højstrup i timen.

Bestyrelsen:
Den afholdte generalforsamling i 2018, hvor konstitueret formand i bestyrelsen Claus Steen Hansen blev valg

som nyformand og besfyrelsen med Mogens Werdelin, Mogens lung,Iørgen Sevel, Claus Christensen, Finn

Richardt, Sita Kotnis og suppleant Andreas Roland har arbejdet super godt igennem 2018, og der er blevet

afhotdt 10 bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet aktivt med opgaver, der er gennemført

efter fordeling.
Driftsgruppen har afholdt møde hver anden tirsdag, hvor aktuelle og fremtidige aktiviteter m.v. er bearbejdet

og forberedt evt. besluttet til bestyrelsens godkendelse.

Resultat af samarbejde og beslutninger har stor betydning til det opnåede resultat og som formand hermed til
alle i bestyrelsen en stor tak for indsatsen til at være med til udviklingen af Ejby og Højstrup Vandværk i tråd

med plan og målsætning.

Ud over de fremtidige projekter er opgaven med at søge viden og deltage i møder og seminarer omkring emnet

Kalkreduceret vand blevet aktivt videreført efter generalforsamlingen i 2018.

De seneste måneder har der været flere samlinger med emnet rundt om i lærdet, senest i Køge Vandråd, hvor

alle vandværker i Køge Kommune har deltaget.

Bestyrelsen har foretaget besøg på Vandværket i Tårnby, hvor der er installeret et nyt arrlæg til kalkreduceret

vand.
Bestyrelsen og driftsansvarlig har afholdt møde med Danvatex med drøftelse af det system dette firma tilbyder.

Imidlertid er den samlede indstilling til emnet, at det er i sin begyndelse og at der skal være en større viden

til sikkerhed og dokumenteret driftresultat til at kunne opstarte kalkreduceret vandforsyning. Endvidere skal

der for de enkelte vandværker søges om udledning af skyllevand hvilket vil have stor og høj prioritet i vurde-

ring for at opnå tilladelse hos kommunen efter valS teknisk udstyr til at frembringe det færdige vand helt eller

delvis kalKrit.
For at undersøge mulighederne videre, ønsker bestyrelsen at få udarbejdet et projektforslag, der relaterer sig til
forholdene i Ejby Vandværh hvorfor bestyrelsen har ønske til generalforsamlingen om tilslutning til at bruge

det beløb et projekt vil indebære.

Således vil spørgsmål omkring kalkreduceret vand blive muliS at wrdere for andelshaYerne i omfang, herun-

der valg af system og økonomi.

I årets Iøb er der blevet implementeret SMS system i Ejby Vandværk til brug ved information til andelshaverne,

så information til aktuel orientering om brud eller planlagt afbrydelse af vandforsynittgkan komme frem til de

berørte andelshavere uden forsinkelse.

Løbende er trimning og tilpasningaf lT systemer til ekstern og intern support foretaget, og hvor fordele er

opnået ved ændring henholdsvis bedre service og økonomisk er der taget action.
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Regnskab og økonomi:
Rapportering til revisor, opgørelser af flere forskellige statistikker til brug for administration af Vandsek-

torloven samt diverse korrespondance er blevet udførtmed akkuratesse af vore dyglige regnskabsfører Erik
Andresen.
Hermed stor tak til regnskabsfører Erik Andresen for det opnåede korrekte reaultat, og hvor vi altid oplever

et imødekommende samarbejde.

Økonomi er med fokus på en fortsat indsats til at bringe en fremadrettet mulighed til at gennemføre de for-
nyelser jævnfør budget og planlagte forbedringer.
Således udviser regnskabet det ønskede og planlagte resultat.

Retssagen med stævning fra Mølbak WS til Ejby Vandværk med betaling f faktura på kr. 209.129,00 excl.

moms og krævet erstatning på kr. 52I.570,00 blev af Mølbak trukket tilbage ved opnåelse af et forlig med

Ejby Vandværh der tittrådte tilbudte forlig og betalte faktura og modsat blev erstatning og renter og omkost-
ninger annulleret i det fremsatte krav.

Driftsansvarlig:
Sten Henriksen, Skovbo WS A/S har for begge vandværker opnået vedvarende levering af vand med den

bedste kvalitet uden anmærkning og dette er blevet bekræftet i forbindelse med mange anmærkningsfrie
vandprøveresultater, der er taget i 2018.

Vandværkerne har i 2018 fortsat undgået nedbrud og reparationer.

Stor tak til driftsansvarlig Sten Henriksen for det opnåede resultat og gode samarbejde samt oplæg og forslag

til fremtidige driftsb esparelser.

Vandmålere:
I bestræbelsee med at kunne hjælpe andelshavere i forbindelse med atføIje omfang af vandforbrug, så fort-
sætter Vandværket med at aflæse alle vandmålere hver anden måned.

Vandkvalitet ogvandprøver samt filtrene på Eiby og Højstrup Vandværker:
Vandprøver for Ejby og Højstrup Vandværk har igennem året været tilfredsstillende med grænseværdier

påAmmonium, Nitrat, Mangan og lern, der alle har vist, at disse ligger fint under det, som loven kræver
Endvidere har der været taget prøver på alle boringer i efteråret og som alle udviste, at der ikke var konstate-

ret Cloridazon og nedbrydningsprodukter på boringsn iveau.

På samme tid viste prøver fraledningsnettet, at der ikke er konstateret Mikroplast.
Årets resultat giver således tryghed og dokumentation til det rene og fine vand"

Vandsektorloven:
Igennem den periode denne lov har været i kraft for vandværker af størrelse som Ejby Vandværh har det

været en snærende og administrativ belastning.
Loven har blandt meget andet indeholdt, at der ikke må skabes overskud til at modstå fremtidige investerin-

gef m.v.

Således med den i 2018 fremkomne mulighed for udtrædelse i fremtiden af det økonomiske omfang, så

stiller bestyrelsen forslag til generalforsarnlingen om, at opnå godkendelse til at søge udtrædelse, når mulig-
heden foreligger.

Afsluttende vigtige tilkendegivelser:
Personligt som formand i året 2018, så vil jeg gerne takke alle andelshavere og bestyrelsen, driftsansvarlig

og regnskabsfører for de positive møder og drøftelse igennem aret 2018 og ser fuemadtil, at vi fortsat ved et

fælles konstrul*ivt samarbejde vil styrke og fastholde det proaldive Ejby og Højstrup Vandværk.

Målsætningen er fortsat:
Eiby og Højstrup Vandværk leverer rent vand - sikkerhed - god økonomi.
På vegne af bestyrelsen i Ejby Vandværk - formand Claus Steen hansen
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Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål til beretningen:
- Et enkelt spørgsmål vedrørende ret$sagen med krav fra Mølbak WS angående specifisering af forliget blev

besvaret til spørgerens tilfredshed.
- Et spørgsmå{, der var fremsendt fra en andelshaver vedrørende beslutningsmyndighed ved indgåelse af over-

tagelie eller fusion med andet vandværh blev besvaret med, at det attid vil være en generalforsamlingsafgørel-

se således som det blev refereret i beretningen.

Herefter satte dirigenter beretningen til afstemning og beretningen blev ensstemming godkendt.

4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse:

Dirigenten gav ordet til statautoriseret revisor Hanne Kjærbølting fra Reviplan AlS, der kommenterede årsrap-

porten, der blev præsenteret på storskærm.:

Bruttoomsætning
Resultat efter
distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger
Administart ionsomkostninger
og andre driftsindtægter
Af- og nedskrivning af materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Resultat før skat
Skat afårets resultat
Årets resultat
Overført til kommende års vandafregning
Overført resultat
Resultat

w.2.972,547 ,

kr.1.877.882,-

kr.-L.039.229,-
kr. 838.653,-
kr. 1.159.213,-
kr. I.47t.926-
kr. 2.63I.L39,-
kr. 1.108.584,-

kr. t.522..455,-
kr. 2.63L.139,-

Herefter gik Hanne Kjærbølling videre til årsrapportens status:

Aktiver:
Materialle anlægaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver ialt
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver ialt
Aktiver ialt

Passiver:
Egenkapital
Landfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser ialt
Passiver ialt

k 12.631.088,-

kr. 3.000,-
kr. 12.634.088,-
kr. L.929.438,-
kr. 2.098.163,-
kr. 4.A27.601,-

kr. 16.661.689,-

l<r. 12.256.452,-
kr. 2.A63.969,-

kr. 2.341.268,-
kr. 4.4A5.237,-
kr. 16.661.689,-
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Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål til årsberetningen;
- En spørger vil vide nærmere om salg af målerdata, som der var orienteret om under gennemgangen:

Vandværket får betaling for leveringaf datavedrørende forbrug af vand. Tidligere var beløber ca. kr. 60.000,-,

men fremover vil der blive ændret på betalingen, så alle vandværker får samme betaling pr. leveret data, og

samtidig sætter Køge Kommune betalingen ned, så den i Ejby Va.ndværks tilfælde fra2A2A bhve halveret.

Dirigenten konstaterede herefter, at Årsrapporten var godkendt.

5. Budget for 2020 forelægges til godkendelse. :

Dirigenten gav igen ordet til Hanne Kjærbølling, Reviplan A/S, der gennemgik budgettet for 2019, der blev

præsenteret på storskærm:

Rammebudget:
Indtægter l<r.2.552.125,-

Udgifter:
Produlcionsomkostninger kr. 590.925,-

Distributionsomkostninger kr. 96.000,-

Administrationsomkostninger k. 514.800,-

Resultat før afskrivninger og renter kr. 1.350.400,-

Afskrivninger og rente kr. 1.010.000,-

Nettoresultat kr. 340.400,-

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgiftpr. år: kr. 625,00 excl. moms og miljøafgift
Kubikmeter-pris: kr. 5,00 excl. moms ogmiiøafglft

Dirigenten åbne herefter for spørgsmål til budgettet:
- En spørger ville vide om vedtagelse af budgettet ville forhindre, &t forslaget om udarbejdelse af et proiekt

til kalkreduceret vand, hvis det ikke var budgetlagt: En vedtagelse af forslaget vil kunne gennemføres uanset

budgetgodkendelse, var svaret.

Dirigenten konstaterede herefter, at budgettet var godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag:
a. Forslag fra Mogens |ørgensen og Iohn Hermann:
'Vandværkets bestyrelse pålægges at fremlægge et konkret forslag til montering af blødgøringsanlæg på Ejby

Vandværk til den ordinære generalforsamling i 2020:'

Forslaget gav anledning til en debat om forslaget og nødvendigheden af en bevilling til bestyrelsen om brug af

nødvendige midler til udarbejdelsen. Deffe var generalforsarnlingen enig i, og efter forelæggelsen af forslaget

blev forslaget vedtaget med22 stemmer for,L2 stemmer imod og 1 blank stemme.

b. Forslag fra bestyrelsen:
'Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade EjbyVandværkudtræde af den økonomiske regule-

ring i Vandseldorloven, når dette bliver muligt'
Formanden begrundene forslaget, der efterfølgende blev sat til afstemning og ensstemmigt vedtaget.

7, Yalgaf medlemmer til bestyrelsen:
Påvalgvar:
1. Kasserer Mogens Werdelin, der blev genvalg

2. Claus Christensen og Finn Richardt modtog begge genvalg som bestyrelsesmedlemmer, og de blev valg.



side 6

Referat fra generalforsamlingen d. 29, tpril2019 fortsat:

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslog Hans Henrik Enger, der havde givet fuldmagt, da han ikke kunne være til stede

pga andet møde. Hans Henrik Enger blev valg.

Da det ikke på generalforsamlingen var muligt at finde en kandidat til den anden suppleantpost,

fik bestyrelsen bemyndigelse til at konstituere sig i valgperioden til den ledige bestyrelsessuppleant-

Post.

9. valg af statsautoriseret revisor;
Påvalg: Hanne Kjærbølling Reviplan A/S, som blevgenvalgt.

10. Eventuelt:
Flemming G. Hansen fremførte et behov for at få markeret en brønd på Spanagervej bedre.

Dette blev accepteret af bestyrelsen, der vil sørge for markering af brønden med 2 blå

metalstandere.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var blevet behørigt drøftet, og han takkede for god ro og

orden og nedlagde sit hverv samt overgav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede for fremmødet og for konstruktiv debat under generalforsamlingen og rettede en tak til
dirigenten.

Referent: Mogens |ung


