SKIBBY VANDVÆRK a.m.b.a.
Generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.30
Formanden Bjarne Knudsen bød velkommen og efter at have konstateret et fremmøde
på 10 andelshavere udover bestyrelsen og bestyreren, gik han over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent.
Gert Peglau valgtes til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte herefter dagsordenen.
2. Beretning.
Formanden Bjarne Knudsen aflagde beretning for året 2017. Beretningen er vedlagt
referatet. Der var spørgsmål til princip for vandbehandling - svar ultralyd. Der var flere
gode og positive tilkendegivelser fra forsamlingen eksempelvis brusehoveder som virker
bedre - kaffemaskine ikke afkalkes så tit - te der smager bedre. Der var ikke flere
kommentarer til beretningen som herefter blev godkendt.
3. Regnskab.
Kassereren Michael Thomsen aflagde regnskab for 2017 og balance pr. 31. december
2017. Regnskabet var revideret af RIR-Revision v/statsautoriseret revisor Thomas
Skinbjerg. Revisionsprotokollatet cirkulerede til forsamlingen. Kassererens
kommentarer til regnskabet er vedlagt referatet. Årsrapporten blev herefter godkendt af
forsamlingen.
4. Godkendelse af takstblad.
Bestyrelsen foreslog uændrede takster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Godkendelse af honorar.
Bestyrelsen ønsker ikke honorar, godkendt.
6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg.
På valg til bestyrelsen var Bjarne Knudsen og Michael Thomsen, der blev genvalgt. Lars
Danielsen valgtes til 1. suppleant og Jørgen Møller valgtes til 2. suppleant.
8. Eventuelt.
Formanden nævnte at vi i 2017 havde haft en kortere strømafbrydelse, som blev
behandlet professionelt af Powertek og medlem af bestyrelsen. Der blev spurgt om
hvorvidt kalkknuseranlægget larmer, og om det har stort strømforbrug, hvortil Renè
Stjerne kunne fortælle at det er helt lydløst samt at det er meget billigt i strøm. Aksel fra
Egholmmarken kunne fortælle at kalkknuseranlægget også virker i yderområdet. Der var
ikke flere kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen hvorefter dirigenten afsluttede
generalforsamlingen kl. 20.15 og formanden takkede for fremmødet.

Gert Peglau
Dirigent
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Formandens beretning for 2017.
1.

Bestyrelsen består af:
Medlem
Sekretær
Kasserer
Næstformand
Formand

Renè Boes Andersen
Lars Strange
Michael Thomsen
Max Nielsen
Bjarne Knudsen

2.

Reparationer.
Der har været 2 brud i år, hvor alle har været før stophane, og desuden har vi skiftet
4 defekte stophaner. Alt sammen betalt af vandværket.
På vandværket er der blevet skiftet et defekt skylleluftsrør.

3.

Kontrol og udskiftning af målere.
Vi har skiftet et målerpart på 120 stk, som ikke bestod stikprøvekontrollen.

4.

Vandforbruget og vandkvaliteten.
Udpumpningen har i 2017 været 153.471m3 svarende til en stigning på 0,6 % i forhold
til 2016. Der er næsten ingen spild målt.
I øvrigt har vi fået 10 nye forbrugere på Fogedgårdsvej ( Fogedgårdshaven 5
dobbelthuse med bimålere og en hovedmåler. )
Vi byder dem naturligvis velkommen, med håb om at de bliver tilfredse med vores
gode vand.
Vandkvaliteten er fortsat meget fin. I forbindelse med opsætningen af
kalkknuseranlægget blev vi pålagt af kommunen at udtage vandprøver før og under og
efter prøveperioden, så det er blevet checket godt og grundigt. Vi henviser til
resultaterne på hjemmesiden.
I den forbindelse kan vi oplyse at der er kommet skærpet analyseprogram fra 2018. Vi
har i forvejen et godt analyseprogram, så det vil ikke berøre os så meget, heller ikke
økonomisk.

5.

Kalkknuseranlæg.
Som de fleste sikkert er bekendt med fik vi en prøvetilladelse af Frederikssund
Kommune på 3 måneder til at afprøve anlægget. Den periode er nu gået, og vi har lavet
en forbrugerundersøgelse, hvor vi har fået ca.150 besvarelser. Det ser ud til at ca 80%
er positivt stemt for at anlægget skal blive permanent. På baggrund af dettte, har
bestyrelsen besluttet at lave en ny ansøgning med vedhæftede besvarelser fra
forbrugerne, som dokumentation. Det viser sig dog at det lige skal en tur igennem
politikerne igen, og det ser ud til at blive i april at vi får en afgørelse, men vi regner
bestemt med at få en mere permanent tilladelse denne gang. Alt i alt har vi fået mange
positive tilkendegivelser fra forbrugerne, og på længere sigt tror vi på at det vil have
endnu større positiv gevinst.

6.

Investeringer.
Hvis vi får tilladelse fra kommunen til kalkknuseranlægget, vil det beløbe sig til
ca.360.000kr ex moms. Endvidere vil bestyrelsen i løbet af 2018 drøfte og indhente
forskellige tilbud og erfaringer m.h.t fjernaflæste vandmålere. Da det jo er en stor
investering er det noget der skal undersøges grundigt.( ca.1.000.000kr ex moms ), men
vi mener at tiden snart må være inde til at se fremad.
Bestyrelsen.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen og bestyreren for det gode samarbejde.
Bjarne Knudsen, Formand.
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Årsrapport for 2017
Generelt.
Årsrapporten for 2017 er revideret af statsautoriseret revisor Thomas Skinbjerg fra RIR Revision.
Årsrapporten er omdelt. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Jeg vil lade
revisionsprotokollatet cirkulere til forsamlingen. Vandværket har pr.2017 ændret regnskabspraksis.
Den anvendte regnskabspraksis, samt beskrivelse af hvile i sig selv princippet er beskrevet fra side
13.
1. Resultatopgørelsen. (side 6)
Vi starter med overblikket, hvor vi ser, at årets resultat ender i 0, dette skyldes den nye
regnskabsmetode der er anvendt, hvor årets resultat på -293.022 under årets over/underdækning er
flyttet op i nettoomsætningen, se side 9 note 2.
Vi springer over til side 9 og ser på noterne til resultatet:
2. Nettoomsætning er lidt større end sidste år. ca.33.000.
3. Direkte omkostninger er steget med ca.46.000. Det skyldes primært:
Reparation af ledninger er ca. 35.000 større. Filtre og pumpeanlæg er faldet ca16.000. Vi har
ligeledes fået asfalteret vejen op til vandværket ca.32000.
5. Administrationsomkostninger er lidt lavere end sidste år ca. 44.000.
7. Andre Finansielle indtægter er samlet set faldet med ca.42.000, det skyldes lavere
renteindtægter og ingen kurgevinster.
Balance pr. 31. december 2017. (side 7 & 8)
Vi ser igen på overblikket og sammenligner med sidste års tal, som det ses, er aktiver og passiver
steget en smule med ca. 430.000.
Lad os se hvordan og fortsætte fra note 8 på side 11 og fremad:
8. Ledninger og Hovedanlæg
Både på Ledninger og Hovedanlæg er der kun sket af - og nedskrivninger.
Tilgangen på 24.216kr er fra Fogedgårdshaven.
9. Andre værdipapirer og kapitalandele. (side 7) Dette er et øjebliksbillede, som viser at den
regnskabsmæssige værdi er ca. 870.000 højere end sidste år.
11. Tidligere Virksomhedskapital Er steget med ca. 370.000. Som det ses har vi fået an ny
andelshaver.
Samlet set har vandværket en sund økonomi, med plads til vedligeholdelse, renovering og
investering.
Michael Thomsen, Kasserer

