Hvide Klint Vandværk AMBA.
Referat: af generalforsamlingen 12. maj 2019 kl. 10.
1. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og foreslog Vibeke Cohr, Alfedalen 7 som dirigent. Vibeke blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og erklærede den som lovlig
og beslutningsdygtig.
Der var 23 stemmeberettiget medlemmer. Ingen fuldmagter blev afleveret. Ingen stemmesedler
ønskedes udleveret.
2. Formandens beretning v. Svend Aage Mikkelsen
Formandens beretning blev uddelt på mødet og er at finde på vandværkets hjemmeside.
Følgende punkter fra beretningen blev nævnt og diskuteret:
Vandværket har stadig det samme antal medlemmer (244) som sidste år.
Som vedtaget på sidste generalforsamling er der blevet anlagt en nødforbindelse til Vollerup
Strands Vandværk. Dette har medført, at det har været nødvendigt at skylle ledningen for
urenheder i en længere periode. Tallene er nu på et acceptabelt niveau, men kontrolleres løbende.
Listen fra myndighederne med vandanalyser bliver stadigt udvidet. Dette betyder stadigt stigende
udgifter til analyser. Alle vandanalyseresultater fremgår af hjemmesiden.
Lovgivningen om datasikkerhed, som trådte i kraft i maj 2018, har betydet at der er lavet gensidige
databehandleraftaler med samtlige samarbejdspartnere. Et program til kryptering af bestyrelsens
mail er under udarbejdelse.
Selskabsformen for at omdanne vandværket til et AMBA er fuldført.
Tre gange i 2018 har vi måttet ændre i Kontrolprogram/Beredskabsprogrammeter vil ske yderligere
ændringer i 2019.
Rodfræsning og videofotografering af afløb af spildevand har været nødvendigt, hvilket har
medført en større uforudset udgift.
Nyt hegn omkring selve Vandværket er bestilt og bliver opsat i starten af juni. Ny afskærmning til
sandfilteret inde i vandværket er etableret for at sikre vandet fra udefrakommende partikler.
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Der findes 3 brandhaner i området. Da disse er en potentiel forureningskilde for vores vand, ønskes
de enten vedligeholdt eller nedlagt. Adskillige henvendelser til Vestsjællands Beredskab har endnu
ikke givet svar.
Forbrug: Forbruget var i 2018 6.330 m3, en lille stigning fra 2017 hvilket formentlig skyldtes den
varme sommer 2018. Ingen brud på systemet i 2018. Spild i ledningssystemet ca. 11%. Målet er 8%,
som landsgennemsnittet. 66% af vandværkets medlemmer forbruger 20% af vandet, og bidrager
derfor meget lidt til vedligeholdelsen, hvorfor det er nødvendigt med en fast afgift på et højt
niveau.
SMS-varsling system virker efter hensigten, dog ønsker visse forbrugere også varsling om at vandet
er kommet tilbage. Dette vil der blive inkorporeret. Desuden beder bestyrelsen flere medlemmer
tilslutte sig systemet.
Indvindingstilladelsen fornyet hos Kalundborg Kommune.
Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor alle var fremmødt. Der har været afholdt flere møder i
smedesamarbejdet, med Vandrådet, Kalundborg Forsyning og en Vandmesse i Roskilde. Desuden
har kasseren deltaget i 2 kurser om vandværkers regnskaber og sammen med formanden i kursus
om elektroniske vandblev.
Vandprøverne fra Eurofins viser pæne tal.
Nitrit indholdet er dog målt til 0.032 (max værdi 0.01). Denne overskridelse har været konstant
over flere år. Tallet er dog lidt bedre i den seneste måling. På ledningsnettet er tallet 0.0036, hvilket
er flot.
NVOC er målt til 4.8 (max 4.0), dette tal har dog været konstant i mange år.
Kimtallet er ved 22 gr. på 3 (max værdi 200), hvilket er flot.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede regnskab v. kasseren Karl-Heinz Cohr:
Ingen store overraskelser udover ovennævnte rodfræsning og videofotografering.
Nødforbindelsen til Vollerup er etableret i henhold til budgettet.
Underdækning af regnskabet, således at formuen reduceres. Dette er i overensstemmelse med
loven.
Der har været et stort kurstab på obligationerne.
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Årsrapporten 2018 er godkendt uden anmærkning af Vandværkets bestyrelse, uafhængig revisor
Per Lund Nielsen, Beierholm og af den folkevalgte revisor Hardy Hemmingsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag:
Ingen.
5. Budget: Kasseren v. Karl-Heinz Cohr fremlagde budgettet.
a. Revideret budget for 2019:
Planlagte investeringer er lagt ind i budgettet og finansielle indtægter er revideret grundet
markedet og salg af værdipapirer.
Det reviderede budget for 2019 blev enstemmigt godkendt.
b. Budget for 2020:
Afrundings fejl på de -2. Resultatet skal være 0.
Budget for 2020 blev enstemmigt godkendt.
c. Investeringsplan:
Formanden berettede om planerne om investering for de kommende 5 år 2019 -2024. En stor post
er udskiftning af vandmålere, som planlægges udskiftet senest i 2022 med digitale vandmålere.
Investeringsplanen skal årligt sendes til godkendelse hos Kalundborg kommune
.Investeringsplan for 2019-2024 blev enstemmigt godkendt.
d. Taksblad 2020:
Taksbladet blev gennemgået af kasseren.
Taksbladet for 2020 blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse:
Willy Rønne, Karl Heinz Cohr samt Svend Aage Mikkelsen var alle på valg og blev genvalgt.
Tim Krarup Sørensen er udtrådt af bestyrelsen grundet fraflytning. Peter Hooge, Svenstrupvej 125
blev valgt, som nyt bestyrelsesmedlem.

Hvide Klint Vandværk a.m.b.a.
Svenstrup Strandvej 3
4400 Kalundborg

info@hvideklintvand.dk
www.hvideklintvand.dk
CVR: 72389115

Janne Andersen var ikke på valg.
Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig.
7. Valg af revisorer:
Beierholm, Sletten 45, Holstebro blev genvalgt som extern revisor.
Hardy Hemmingsen blev genvalgt, som folkevalgt (intern) revisor.
8. Valg af suppleanter:
Gunvor Hasselbalch blev genvalgt som bestyrelses suppleant.
Helle Bak Winther blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt:
Ingen yderligere kommentarer.
Formanden Svend Aage Mikkelsen takkede dirigenten og de fremmødte for et godt møde.
Dog ville formanden gerne se flere medlemmer til generalforsamlingerne, ligesom han opfordrede
yngre medlemmer til at deltage i bestyrelsen. Alle må vel have en interesse for drikkevand af god
kvalitet.
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