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Referat af ordinær generalforsamling, lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00,  
I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35 i Tisvildeleje 

 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år. 
4. Budget og takstblad for året 2019. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 Der er ikke indkommet forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

  Som bestyrelsesmedlem afgår: 
   Anders Helmer Nielsen,  Hakon Kofoed og Anne Vagn-Hansen  
   Alle er villige til genvalg 
  Som suppleant afgår: 
   Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner 
   Begge er villige til genvalg. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
  På valg er: 
  Revipoint A/S 
  Leif Søgaard Eriksen 
  Johan Vedel (suppleant) 
  Alle er villige til genvalg. 

8. Eventuelt. 
 
 
Der deltog 17 andelshavere. I alt 17 stemmeberettigede. 
 
Formanden Flemming Denker indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte vel-
kommen, hvorefter han kort præsenterede bestyrelse og administration. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Øllgaard, Anders Helmer Nielsen, Hakon Kofoed og 
Anne Vagn-Hansen. 
Suppleanter er Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner. 
Fra administrationen og den tekniske ledelse af vandværket deltog Birgit Krøyer og Carsten 
Olsen. 
Formanden takkede bestyrelse og personale for det gode samarbejde i året, der var gået. 
 
 
 
1. Valg af dirigent: 
Som dirigent foreslog bestyrelsen Johan Vedel. Der blev ikke foreslået andre kandidater. Jo-
han Vedel blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede gene-
ralforsamlings rettidige indvarsling, lovlighed og beslutningsdygtighed. 
Der var ingen indsigelser herimod. 



2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år: 

Bestyrelsens beretning for året 2017 er udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Formanden supplerede den fremsendte beretning med følgende: 

I de forløbne år har der været store vandspild fra den ældste del af vores ledningsnet, som 

fortrinsvist består af jernrør. Vi har stadigt 10 km jernrør, som udskiftes løbende til PE-rør, 

når der opstår brud. I 2016/2017 er de gamle jernrør skiftet i Skovporten, Nyvej, Strandvejen 

ved Dyrekærskellet og 2018 ved Østerled. Udskiftningen har medført at udsivningen er 

stoppet, natforbruget er faldet til under 6 m3 på 2 timer. Hvis ikke der opstår nye brud i år 

slipper vi formentlig for strafafgift, som i 2017 var 66.000. Det nemmeste ville være at 

udskifte samtlige jernrør, da man så ville få et bedre tilbud, men økonomien tillader ikke 

dette i øjeblikket. 

 

Vandmålerne er for størstedelens vedkommende placeret i PVC-brønde ved skel og skal 

aflæses manuelt af den enkelte forbruger og indberettes til vandværket. Vandmålerne er af 

ældre dato og skal udskiftes i løbet af 2019-2021. Bestyrelsen har nedsat et målerudvalg, 

som løbende følger udviklingen af nye elektroniske målere. Der arbejdes med 3 modeller: 

1. Elektronisk måler med indbygget sim-kort. Måleren kan aflæses på værket, 

som kan følge med i forbruget og om der er et øget forbrug som følge af led-

ningsbrud på jordledning eller i huset. Har den ulempe at mobildækningen er 

dårlig i dele af vores område. 

2. Elektronisk måler som aflæses ved at en bil kører gennem området og regi-

strere målerstand og forbrug. Har den ulempe at måler kun kan aflæses via 

den bil, der kører rundt, og altså ikke løbende på vandværkets kontor.  

3. Målerne aflæses ved at de sender signal gennem fælles sendemodul med el-

nettet til et centralt sted. Findes foreløbigt kun som pilotprojekt. Det lyder 

interessant, men prisen er pt. ukendt. 

Nye elektroniske aflæsninger fritager dog ikke forbrugerne fra at inspicere målerbrøndene 

for at holde øje med eventuelle læk, der kan opdages via måleren, hvis den ikke står stille, 

når samtlige haner er lukket. Formanden roste Birgit Krøyer og Carsten Olsen for deres store 

arbejde samt de lokale håndværkere, der i hverdagen får vandværket til at fungere. 

Tisvilde Vandværk er et ældre vandværk, som fungerer fint. Inden vandet sendes ud til 

forbrugerne ledes det gennem nogle filtre, der filtrerer noget slam fra. Slammet er hidtil ledt 

direkte til kloakken. Dette kan formentlig ikke fortsætte, hvorfor der arbejdes med en løsning 

på problemet – eventuelt ved etablering af et egentligt slambassin. Vandværket har derfor i 

sin investeringsplan blandt andet afsat penge til et skyllevandsbassin til opsamling af 

slammet og til fortsat udskiftning af jernrør. 

Dirigenten efterlyste spørgsmål til formandens beretning. 

Steffen Fridh, Solmarken 5, mente at man skulle tage det roligt med hensyn til de nye målere, 

og var især betænkelig med strømforsyningen. 



Flemming Denker svarede at der var et batteri i målerne, som har en levetid på 12 år. 

Bestyrelsen ville i øvrigt nøje følge udviklingen for at kunne træffe den bedst mulige løsning. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål/kommentarer til den fremlagte beretning, konstaterede 

dirigenten, at den var godkendt.  

 

3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år. 

Kasserer Anders Helmer Nielsen gennemgik regnskabet. 

Der har været en stigning i omsætningen på godt kr. 100.000, som stammer fra tilslutnings-

bidrag fra nye forbrugere, og en stigning i driftsomkostningerne på ca. 200.000 til udbedring 

på vandværket og målerkontrol 

Kassereren roste administrationen for, at der var få restancer fra forbrugerne. 

Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskabet. 

Ove Nielsen, Indelukket 5, spurgte til hvad man gør, hvis forbrugeren ikke betaler sit vand-

bidrag. 

Carsten Olsen svarede, at man afmonterer måleren og plomberer røret. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten at det var god-

kendt. 

 

4. Budget og takstblad for året 2019. 

Omsætningen er steget fordi prisen på vand blev sat op sidste år for at imødekomme brud 

på ledningsnettet de kommende år. Der er ca. 1,3 mio. pr. år at investere for og hvis der ikke 

sker uforudseelige ting, vil de gå til investering i målere, (skyllevandsbassin) og ledninger. 

Taksten stiger 5 øre pr. m3 pga. stigning i statsafgiften, ellers ingen ændringer. Anlægsbidrag 

vurderes og reguleres løbende hvert år. 

Den nye persondataforordning har medført, at der indføres et nyt flyttegebyr – der skal be-

tales af sælger. Ved overdragelse af en ejendom aflæser sælger/køber måler og såfremt der 

afregnes via refusionsopgørelsen – er det uden gebyr for sælger. Hvis sælger i stedet vælger 

at afregne direkte med vandværket, kræver dette ekstra arbejde for administrationen, hvil-

ket udløser et gebyr på kr. 500. 

Da der ikke var spørgsmål til budget og takstblad konstaterede dirigenten at budget og takst-

blad var godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Som bestyrelsesmedlem afgår Anders Helmer Nielsen, Hakon Kofoed og Anne Vagn-Hansen. 

Alle blev genvalgt. 

Som suppleant afgår Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner. Begge blev genvalgt. 

 



7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

På valg er: 

Revipoint A/S, Leif Søgaard Eriksen og Johan Vedel (suppleant)  

Alle blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Steffen Fridh, Solmarken 5, oplyste at i marts 2016 oversvømmede vand hans grund, så det 

stod op til soklen. Han kontaktede Gribvand, som sendte en mand, som kunne fortælle at 

det ikke var kloakvand. Han kører derefter til vandværket, som siger, der ikke skulle være 

brud på vandværkets ledninger nord for jernbanen. Steffen undrer sig, da der stadig er stor 

tilstrømning af vand, og har fået beregnet at der er fjernet ca. 1500 m3 vand. Det viste sig 

senere, at der havde været brud på en jordledning hos en forbruger i nærheden. Han opfor-

drer vandværket til i fremtiden, når de får sådanne henvendelser at køre ud og checke vand-

målerne. Steffen ser i øvrigt ikke problemer med aflæsning af gamle målere i målerbrøndene 

og mener andelshaverne skal inspicere målerbrønden 3 gange om året. 

Formanden beklagede oversvømmelsen hos Steffen Fridh, og oplyste at sagen gav stof til 

eftertanke om at være mere opmærksomme i sådanne situationer i fremtiden. 

Formanden orienterede om kørefaste dæksler, som kan monteres ved målerbrønde i ind-

kørsler og som kan rekvireres hos vandværket for ca. kr. 1.500. 

Formanden orienterede til slut om den nye persondataforordning, og henviste til den skri-

velse vandværket har udsendt til alle andelshaverne, hvor der gøres rede for persondatapo-

litikken for Tisvilde Vandværk. Persondatapolitikken er udarbejdet efter retningslinjer fra 

Danske Vandværker. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
    Johan Vedel        Helge Dalsgård-Sørensen 
                                Dirigent            Referent 
 

 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand: Flemming Denker 
Næstformand: Jørgen G. Øllgaard 
Kasserer: Anders Helmer Nielsen 
Medlem: Hakon Kofoed 
Medlem: Anne Vagn-Hansen 
Suppleant: Helge Dalsgård-Sørensen 
Suppleant: Susanne Palner 
Birgit Krøyer er referent på bestyrelsesmøderne. 
 
Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 11. maj 2019.  


