Kagerup Andels Vandværk.
30. april 2018./ njh.

Ordinær generalforsamling 2018 - Referat.
Efter generalforsamlingen den 26. april 2018 har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Torben B. Madsen, Kagerup Stationsvej 37C, Tlf. 27 36 49 59
Kaserer: Ulla B. Hostrup, Kagerup Park 1, Tlf. 29 42 40 23
Sekretær: Benjamin Wilkins, Gribskovvej 98, Tlf. 61 91 68 59
Teknik: Renè Christensen, Skovbrynet 22, Tlf. 30 28 36 28
Pasning og dagligt tilsyn med vandværk og boringer udføres af : René Christensen og Torben Madsen. Træffes disse
ikke, kan der som tidligere, ringes til HELSINGE VANDVÆRK Tlf. 48 79 72 01 (vagt: 40 19 72 01), såfremt der skulle
opstå problemer med vandforsyningen.
Generalforsamlingen blev igen afholdt hos Luthers Mission, Kagerup Stationsvej 35, og havde samlet 25 deltagere.
Lokalet var stillet frit til rådighed af Luthers Mission.
1 Valg af dirigent
Torben Madsen bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog Bjarne Jørgensen, Allikkebakken 13, som
dirigent. Bjarne Jørgensen blev valgt uden modkandidat og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2 Betyrelsens beretning om vandværkets virksomhed i det forløbne år
Torben Madsen aflagde følgende beretning om det forløbne år:
Vandværket har kørt upåklageligt . Den solgte vandmængde udgjorde 18.181 m3. Den oppumpede mængde udgjorde
19.068 m3, svarende til et tab på 2,6 % excl. filterskylning. El forbruget var på 16.500 kWh. Det lidt højere elforbrug
tilskrives den nye kapselblæser og nedsat ydelse på boring 1.
Vandværket har 2 presserende opgaver, som kræver snarlig løsning:
Boring 1 (på Luthers Missions område) har fået renoveret dykpumpen, men boringen skal renoveres pga. ringe ydelse.
Vi har to tilbud: 1) fra vor sædvanlige brøndborer, som vil foretage udsyring vha. saltsyre. De anslåede omkostninger
udgør ca. 70.000 kr + moms. 2) En ny metode, som anvendes i Tyskland, hvor man i stedet for syre anvender vand
under tryk. Vi har ingen erfaringer med metoden, men omkostningerne er skønnet til ca. 50.000 kr + moms.
Renovering af Iltningstårnet: som bl.a. indeholder et antal galvaniserede rør som er stærkt tærede. Herudover kræves
udskiftning af rislebakken. Desuden bør tilgangsrørerne fra de to boringer adskilles i hvert sit rør. Endvidere bør der
indbygges filtre på indgangssiden til beluftningen. En udgift der er skønnet til 170.000 kr. Med denne løsning bevares det
nuværende filter- og skyllesystem, der blev renoveret i 2014.
En anden mulighed er at fjerne det nuværende risle - og filtersystem og indkøbe og installere et komplet lukket
trykfiltersystem, som filtrerer og belufter råvandet i et komplet lukket system. En løsning som skønnes at koste ca.
250.000 - 300.000 kr.
Begge muligheder kræver herudover udgifter til grave- og til elarbejde, men løsningen der vælges, forventes at kunne
håndteres i det eksisterende EDB- overvågningssystem.
Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men betyrelsen fik opbakning til at arbejde videre med de ovennævnte
løsningsmuligheder.

Som en følge af de ovennævnte tunge investeringer, forventes det at nuværende konsolideringsbidrag på 500 kr./år skal
betales i mindst 5 år fremover.
Vandkvaliteten er fortsat god. 1,2,4,Triazon, et nyt giftstof fundet på Fyn, er ikke fundet hos os, men kontrol herfor indgår
i vort standardanalyseprogram, som koster vandværket 10.000- 12.000 kr. årligt.
Formanden havde deltaget i en Vandkonference på Christiansborg ang. privatisering og fremtiden for vandsektoren.
Privatisering af vandforsyninger - som nogen ønsker sig - men som ikke er en fordel for forbrugerne, idet der blev omtalt
eksempler fra udlandet på uheldige privatiseringer af vandforsyninger, hvor det offentlige har været nødt til at
tilbagekøbe ustabile og nedslidte anlæg.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3 Fremlæggelse af regnskab for 2017 samt budget for 2018 til godkendelse
Årsrapporten for 2017 - som i fuld udstrækning kan ses på hjemmesiden - regnskabsdelen var uddelt på mødet, blev
forelagt og uddybet af Ulla Hostrup.
Budget for 2018 blev oplæst og gennemgået af Ulla Hostrup,
Såvel årsrapporten som budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
4 Priser og takstblad for 2018 til godkendelse
Der var ingen ændringer til takstbladet.
Takstbladet blev godkendt af generalforsamlingen.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til afløsning for N. J. Hansen indvalgtes Benjamin Wilkins,Gribskovvej 98 til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes
Christoffer Hjort, Skovbrynet 24, og N. J. Hansen, Skovbrynet 11.
6 Valg af revisor
Ulla Hostrup foreslog den nuværende revisor: Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab, 3400 Hillerød, ved Martin
Dueholm.
Den foreslåede revisor blev godkendt.
7 Eventuelt og indkomne forslag
René Christensen har foreslået, at der placeres en hjertestarter ved vandværket. Placering her indebærer at udgifterne
til installation - strømforbrug - forsikringer mm. fordeles på alle hustande i Kagerup. Der taltes for og imod placeringen,
men René skulle arbejde videre med sagen.
I forbindelse med digitaliseringen af ledningsnettet appellerede Renè Christensen til forbrugerne om at gøre en indsats
for at finde/ frigrave stophanerne på hver parcel, således at digitaliseringen ville gå hurtigere. Der forventes uddelt
sedler, når opmåligen går igang.
Bestyrelsen fik tak for sin insats.
Formanden takkede for god ro og orden. Derefter var der smørrebrød, øl og sodavand samt kaffe med kringle.
Med venlig hilsen
Kagerup Andels Vandværk
pbv./ Niels Jørgen Hansen

