Tisvilde Vandværk A.m.b.a
Referat af ordinær generalforsamling, lørdag den 28. august 2021 kl. 10.00,
Afholdt på Tisvilde Skole, Tisvilde Bygade 37 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 2022.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Som bestyrelsesmedlem afgår:
Flemming Denker og Jørgen G. Øllgaard
Begge er villige til genvalg
Som suppleant afgår:
Helge Dalsgård-Sørensen og Johan Vedel
Begge er villige til genvalg.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg er: ReviPoint A/S, Leif Søgaard Eriksen og Peter Mortensen (suppleant)
Alle er villige til genvalg.
8. Eventuelt.
Der deltog 14 andelshavere, 1 var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 15 stemmer.
Formanden Flemming Denker indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte
velkommen, hvorefter han kort præsenterede bestyrelse og administration.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen G. Øllgaard, Anders Helmer Nielsen, Hakon Kofoed og
Anne Vagn-Hansen. Suppleanter er Helge Dalsgård-Sørensen og Johan Vedel. 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 Peder Andersen. Der blev ikke foreslået andre kandidater.
Peder Andersen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at på
grund af de særlige forhold under Corona, havde det været nødvendigt at udskyde
generalforsamlingen til august, hvilket dirigenten anså for at være acceptabelt og i
overensstemmelse med forskrifter. Derfor betragtede han den forsinkede generalforsamling for
rettidigt indvarslet og derfor lovlig og beslutningsdygtig.
Der var ingen indsigelser herimod.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år:
Bestyrelsens beretning for året 2020 er udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Beretningen kan læses i sin helhed på Vandværkets hjemmeside under
”Generalforsamling 2021” – eller ved at følge dette link:
https://www.vejbytisvildevand.dk/Portals/259/PDF/Generalforsamling/2021/Side%2024%20Gen2021%20Beretning%20ver.2.pdf

Formanden supplerede den fremsendte beretning med følgende:
Tisvilde Vandværk leverer vand af meget høj kvalitet. Og i 2020 har der grundlæggende været små
problemer, selv om det er et ældre vandværk, vi har.
Nye målere er i drift
De nye elektroniske målere, som aflæses ved, at en bil kører gennem området og registrerer
målerstand og evt. alarmer, er med udgangen af 2020 installeret hos alle andelshavere.
De har allerede vist deres fordele, dels ved at sikre hurtig og effektiv aflæsning, dels ved at kunne
påvise mistanke om ledningsbrud hos en andelshaver.
Det skal dog stadig understreges, at den enkelte andelshaver selv har pligt til at følge sit
vandforbrug og er ansvarlig for eventuelle brud og vandspild.
Det kan også oplyses, at batteri i måleren har en levetid på 12 år og Vandværket står for
udskiftning, når det bliver aktuelt. Det skal den enkelte andelshaver derfor ikke holde øje med.
De nye målere har betydet, at der er opkrævet vandafgift ad to omgange vedr. 2020. Fremover vil
opkrævningen følge kalenderåret.
Udskiftning af ledningsnet
Dele af ledningsnettet er modent til udskiftning fra jernrør til moderne PE-rør. Store dele er skiftet,
resten skiftes løbende. De nye PE-rør har en forventet levetid på 100 år. Blandt andet på baggrund
af opfordringer på sidste års generalforsamling, arbejdes der på en hurtigere udskiftning end
oprindeligt planlagt. Det ser ud til at kunne gennemføres inden for den eksisterende økonomi og
forventes derfor ikke at medføre takststigninger.
En ny planlagt sektionering af hele nettet gør det nemmere at finde områder med størst behov, så
udskiftningen kan ske rettidigt. Sektioneringen gør det også nemmere at finde brud på ledninger,
da man nu kan lokalisere, hvilket delområde, der har stort forbrug.
Vandkvalitet og DMS
I 2020 blev der pumpet ca. 125.000 m3 ud til andelshaverne. Det er en lille stigning i forhold til
året før. Vandet er grundlæggende af høj kvalitet og boringerne kan følge med, selv i den absolutte
højsæson. Dog er der påvist spor af svampemidlet DMS – heldigvis langt under de statslige
kvalitetskrav. For at begrænse problemet mest muligt, har vi reduceret pumpning på de boringer
med mest DMS – og har valgt at genåbne boring 6, som ligger tæt på skoven. På hjemmesiden kan
man løbende følge med i målerapporter over vandkvaliteten.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til formandens beretning
Klaus Nielsen, Vedbendvej 7 spurgte, hvor ofte målerbilen kører rundt.
Svaret er at målerne aflæses i januar. Herudover forventes det, at der også køres i maj og august.
Carsten Demant Jørgensen, Hegnsvej 6, og Solveig Nielsen, Vedbendvej 7, var interesseret i at
udskiftning af rør kunne koordineres med ny vejbelægning.
Carsten Olsen opfordrer til, at grundejere kontakter Vandværket direkte, så vi bedst kan koordinere
arbejdet med vej og skift af ledninger, så vi undgår uheldigt dobbeltarbejde.
Jan Bergqvist, Tjørnevej 4, var interesseret i, om der også blev skiftet rør på selve grunden.
Carsten Olsen svarede, at det bliver der ikke, der arbejdes kun til målerbrønden. Tjørnevej har
allerede plastrør i selve vejen, så her skal ikke skiftes fra jernrør. Men der har været et
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ledningsbrud, der har medført en del gravearbejde.
Anne Pia Hansson, Rosenbakken 1, havde oplevet at en mand, som ikke talte dansk, gik rundt ved
forskellige huse og sagde, han skulle aflæse vandmåleren.
Carsten Olsen kunne oplyse, at den pågældende, der er af tysk nationalitet, er ansat af fabrikanten
af vandmålerne og har haft til opgave at opdatere elektronikken i vandmålerne. Den pågældende
var udstyret med tydeligt identifikationskort og en skrivelse fra vandværket, så han kunne
legitimere sig. (Opdateringen har været omtalt på Vandværkets hjemmeside).
Solveig Nielsen, Vedbendvej 7, ønskede at vide, hvilken boring der skulle lukkes – og svaret er, at
det er den boring på vandværkets areal tættest på Rosenbakken.
Carsten Demant Jørgensen, Hegnsvej 6, spurgte til selve vandværkets stand.
Formand Flemming Denker svarede, at det er et ældre værk, der fungerer godt, godt vedligeholdt
og moderniseret, så de nødvendige dele er udskiftet og fornyet.
På langt sigt skal der måske skabes et meget større vandværk, fx i samarbejde med
omkringliggende vandværker (fx Vejby, Baunehøj). Der findes allerede net der kan sikre
nødforsyning mellem værkerne.
Det er dog en udvikling som ligger en del år ude i fremtiden. Under alle omstændigheder vil en
sammenlægning ikke kunne ske uden tilslutning fra generalforsamlingen.
Med disse uddybende bemærkninger blev Formandens beretning godkendt.
3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år.
Årsrapport inkl. noter kan læses i sin helhed på Vandværkets hjemmeside under
”Generalforsamling 2021” – eller ved at følge dette link:
https://www.vejbytisvildevand.dk/Portals/259/PDF/Generalforsamling/2021/T%C5rsregnskab%202020%20Endelig.pdf
Kasserer Anders Helmer Nielsen gennemgik regnskabet.
Vandværket har en presset økonomi, men der er et acceptabelt råderum til investeringer og det
vurderes derfor p.t., at udskiftningen af rør kan gennemføres hurtigere og uden takststigninger.
Det er dog nødvendigt at understrege, at det ikke kan garanteres, at der ikke kommer
takststigninger som følge af udskiftningen på et senere tidspunkt.
Kassereren roste administrationen for, at der var få restancer fra forbrugerne.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskabet.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten at det var godkendt.
4. Budget og takstblad for året 2022.
Kasserer Anders Helmer Nielsen gennemgik budget og takstblad.
Takstblad er uændret i forhold til året før.
Da der ikke var spørgsmål til budget og takstblad konstaterede dirigenten at budget og takstblad
var godkendt.
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5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Som bestyrelsesmedlem afgår Flemming Denker og Jørgen G. Øllgaard.
Begge blev genvalgt.
Som suppleant afgår Helge Dalsgård-Sørensen og Johan Vedel.
Begge blev genvalgt.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er:
ReviPoint A/S, Leif Søgaard Eriksen og Peter Mortensen (suppleant).
Alle blev genvalgt.
8. Eventuelt
Anne Pia Hansson, Rosenbakken 1, foreslog, at græsset på vandværkets grund fik lov til at vokse
vildt i stedet for at blive slået jævnligt.
Til det bemærkede Flemming Denker, at arealet også er en arbejdsplads, hvor det er vigtigt at man
kan komme rundt til de forskellige installationer.
Ideen vil dog blive overvejet og bliver indpasset i pasningen af arealet, hvis hensyn til
fremkommelighed og biodiversitet kan kombineres.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Peder Andersen
Dirigent

Johan Vedel
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: Johan Vedel
Birgit Krøyer er referent på bestyrelsesmøderne.
Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 11. juni 2022 kl. 10.00.
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