Harløse Vandværk A.m.b.a
Referat vedr. ordinær generalforsamling med spisning i Harløse Forsamlingshus
Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19.00
Per Plannthin byder velkommen
1. Valg af dirigent: Jens Kromose
Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og
generalforsamlingen kan starte.
2. Valg af stemmetællere: Stella Andersen og Ole Stark
3. Bestyrelsens beretning, Per Plannthin:
Beretning 2017
Kære generalforsamling.
Beretningen vil beskrive nogle ting som Bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år og lidt
fremtid.
Indledningsvis skal jeg fortælle at vi har haft en sommer som har budt på færre overskridelse
af de kvalitetskrav der er til drikkevand. Men, det betyder også fortsat at vi fortsat skal have
meget fokus på at sikre vandværk og boringer fremadrettet. Så det gør vi så.
Vi skal lave planlagte driftsvedligeholdelser for vandværk og særligt filterskylninger, for at
forebygge at der sker opblomstring af kim igen.
Vi har fået afsluttet det meste af filterprojektet, og der er lukket de sidste huller, så vi kan være
i fred for ”verden uden for”. Vi skal takle vores vand som fødevarer og det har vi fokus på.
Vandværket skal have udskiftet nogle af sine stophaner. Flere at dem er ikke funktionsduelige,
og det har været på budgettet i nogle år. Som nogle nu har oplevet er vi gået i gang, her i
februar måned, med at skifte nogle af dem. Tidligere var der afsat 1-2 stk. udskiftninger om
året, men nu er der det blevet til 7 stk. som primært er placeret på Harløsevej og Vænget.
Ikke fordi jeg bor der. Det er vandværkspasser, Bjørn, der står for planlægningen. Vi har
desuden udskiftet et stykke ledning, hvor der har været et par gentagne vandbrud.
Vi har desuden brugt meget tid på at planlægge og gennemføre udskiftning af vores
vandmålere. Det har ikke været helt problemfrit, og har taget rigtig meget tid, men det er som
IT projekter - man ved at der kommer nok at sker et eller andet uforudset. Og det gjorde der.
Vi har fået løst opgaven billigt, og man får som regel hvad man betaler for. Men så er godt at
vi har Bjørn til at rydde op efter os. Tak for lån … Ulrika.
Vi har haft relativt få vandbrud, men de er løbende blevet repareret.
Vi har oppumpet 31.162 m3 og har en spildprocent på 9,2 %.
Vores regnskab og budget vil afspejle vores aktiviteter.
Vi vil anbefale at fastholde taksten på det samme niveau som sidste år.
Når jeg ser året som nu er gået, så ser jeg frem til endnu et godt år med formentlig et par store
udfordringer, som gør det spændende at tage fat på opgaverne.
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Vi har givet TDC lov til at opsætte en ny relæstation ved siden af vandværket, så vi alle kan få
noget hurtigt bredbånd, som mange har efterspurgt, og som Søren har arbejdet hårdt på at
skaffe.
Tak for året der gik.!

Der blev spurgt vedr. ”Transformer (TDC´s) på vandværkets grund”. Hvad med olien
der kan ødelægge boringerne?.
 Bestyrelsen undersøger sagen
 Resultatet lægges op på hjemmesiden
Beretning blev tages til efterretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Ulrika gennemgik regnskabet.
Posten ”tab debitorer” skal fremover hede ” mellemværende”
Generalforsamlingen ser gerne at den manglende betaling ikke afskrives, men at bestyrelse
søger at inddrive gælden. Formanden forbeholdt sig retten til at afskrive når det ansås for
ikke rentabelt at inddrive den relative gældspost.

Regnskabet blev godkendt

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse,
Ulrika gennemgik budgettet. Budgettet og takstbladet (samme takster som for 2017)
blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag.
Inge indkommende forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Tommy Norup
- blev genvalgt for 2 år.
Henrik Christensen – blev genvalgt for 2 år.
Keld Bøhm Jensen – blev genvalgt for 2 år.
8. Valg af suppleanter:
1:te suppleant
2:nd suppleant

Lisbeth Andersen
Mogens Andersen

– blev genvalgt for 1 år.
– blev genvalgt for 1 år.

9. Valg af revisorer
Jens Kromose – blev genvalgt for 2 år.
10. Valg af revisorsuppleant.
Bjørk Larsen

– blev genvalgt for 1 år.
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11. Eventuelt.
Udskiftning stophaner
a) hvorfor er det entreprenør Munch der udfør opgaven og ikke nogle af vores
lokale håndværker? => det blev valgt Munch til de større udskiftninger da vi havde
gode erfaringer med dem da hovedledningen i Gamle Harløse skulle udskiftes.

b) Hvorfor nu, i vinterperioden? =>Vi har et fast tilbud og opgaven bliver udført når de
(Munch) har tid, hvilket var nu

c) Evt. skader, hvem har ansvaret for evt. reparationer når jorden har sat sig og der
skal sås græs ?=> det er bygherrens ansvar (dvs. vandværket)
Nyt vandværk ved Solrødgård (ved Freerslev)
Vandværket er ikke blevet hørt om dette projekt.
 Bestyrelsen undersøger sagen
Dirigenten takkede for god ro og orden

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:

Per Plannthin

Næstformand:

Tommy Norup

Kasser + sekretær:

Ulrika Karlsson

John Pedersen

Medlem

Keld Jensen

Medlem

Henrik Christensen

Medlem

Keld Bøhm Jensen

Medlem

Lisbeth Andersen

Suppleant

Mogens Andersen

Suppleant

Referant – Ulrika Karlsson
Godkendt af dirigenten Jens Kromose 4.4.2018
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