Tisvilde Vandværk A.m.b.a
Referat af ordinær generalforsamling, lørdag den 11. juni 2022 kl. 10.00.
Afholdt på Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30 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 2023.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Som bestyrelsesmedlem afgår:
Anders Helmer Nielsen (er villig til genvalg)
Hakon Kofoed (er villig til genvalg)
Anne Vagn-Hansen (ønsker ikke 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
Peter Mortensen (suppleant)
Alle er villige til genvalg.
8. Eventuelt.
Der deltog 10 andelshavere. I alt 10 stemmeberettigede.
Bestyrelsesformanden, Flemming Denker, indledte generalforsamlingen med at byde de
fremmødte velkommen, hvorefter han kort præsenterede bestyrelse og administration.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Øllgaard (næstformand), Anders Helmer Nielsen
(kasserer), 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, og
udtrykte sin store tilfredshed med det gode samarbejde på alle planer.

1. Valg af dirigent:
Som dirigent foreslog bestyrelsen Peder Andersen (Formand for Vejby Vandforsyning). Der blev
ikke foreslået andre kandidater.
Peder Andersen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor lovlig og beslutningsdygtig i henhold til
vedtægterne.
Der var ingen indsigelser herimod.
Af hensyn til GDPR-regler, præciserede dirigenten, at andelshavere, der stillede spørgsmål og som
ønskede at være anonyme skulle meddele dette.
Ingen af de fremmødte andelshavere ønskede at være anonyme.

2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år:
Bestyrelsens beretning for året 2021 er udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Beretningen kan læses i sin helhed på Vandværkets hjemmeside under ”Generalforsamling 2022”
https://www.vejbytisvildevand.dk/tisvilde/Generalforsamling/2022
– eller ved at følge dette link:
https://www.vejbytisvildevand.dk/Portals/259/PDF/Generalforsamling/2022/Gen2022%20Side%2
02-4%20Beretning%20.pdf
Formanden supplerede den fremsendte beretning med følgende:
Tisvilde Vandværk leverer vand af meget høj kvalitet, i de nødvendige mængder.
I 2021 har der grundlæggende kun været små problemer, selv om det er et ældre vandværk, vi har.
Det skyldes ikke mindst en solid og god indsats fra vandværkets medarbejdere.
Nye vandmålere
De nye elektroniske vandmålere, som aflæses ved at en bil kører gennem området og registrerer
målerstand og evt. alarmer, har fungeret godt og upåklageligt i hele 2021.
Det skal dog stadig understreges, at den enkelte andelshaver selv har pligt til og interesse i at følge
sit vandforbrug og opdage eventuelle brud, og er ansvarlig for eventuelle brud og vandspild.
De nye vandmålere har også været en lettelse for andelshaverne, da de ikke selv skal ned i
målerbrønden og aflæse måleren. Samtidigt giver det vandværket en kontrol af, at forbruget af
vand svarer til udpumpet vand.
Nye sektionsbrønde etableret
Hele ledningsnettet er nu opdelt i sektioner via nye sektionsbrønde, som holder øje med
forbruget.
Det har på flere måder vist sin værdi, blandt andet blev en læk i et hus i Lundene opdaget på under
2 døgn fordi sektionsopdelingen viste, hvor i området bruddet var opstået og med en rundtur for
aflæsning af vandforbrug blev bruddet lokaliseret, skaden stoppet og ejeren alarmeret.
Udskiftning af ledningsnet er i gang
Dele af ledningsnettet, ca. 9 km jernrør, 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 forrige års generalforsamling, arbejdes der på en
hurtigere udskiftning end oprindeligt planlagt.
De første arbejder gennemføres i 2022, mens hovedindsatsen vil foregå i 2023 og 2024.
Vandkvalitet og DMS
I 2021 blev der pumpet ca. 116.000 m3 ud til andelshaverne. Det er et lille fald i forhold til året før.
Vandet er grundlæggende af høj kvalitet og boringerne kan følge med, selv i den absolutte
højsæson.
Dog er der fortsat påvist spor af svampemidlet DMS – heldigvis langt under de statslige
kvalitetskrav.
For at begrænse problemet mest muligt, har vi reduceret eller helt stoppet pumpning på de
boringer med mest DMS – og har valgt at genåbne boring 6, som ligger tæt på skoven.
Der dukker løbende nye stoffer op, som kan true kvaliteten af vores drikkevand. Derfor justeres
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listen af stoffer, der testes for også. Dermed sikres, at vandet altid lever op til de nyeste krav. På sigt
planlægges en ny boring i skoven.
Kalkindholdet er stadig så lavt, 15 odH, at det ikke er relevant at tilføre et blødgøringsanlæg til
vandværket. Kommunen har i øvrigt på et vandværksmøde udtalt, at der ikke vil blive givet
tilladelse til opførelse af et blødgøringsanlæg i vandværker, hvor kalkindholdet er så lavt som
vores.
På hjemmesiden kan man løbende følge med i målerapporter over vandkvaliteten.
Flemming Denker afsluttede sin beretning med at takke personalet, administrator Birgit Krøyer og
driftsleder Carsten Olsen, for deres store arbejde.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til formandens beretning
Solvej Nielsen, Vedbendvej 7, ønskede at vide, hvilken boring der er blevet lukket – og svaret er, at
det er den boring på vandværkets areal tættest på Rosenbakken.
Carsten Demant Jørgensen, Hegnsvej 6, efterlyste en plan for, hvilke veje, der bliver renoveret og
hvornår.
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.
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 2022” – eller direkte ved at følge dette link:
https://www.vejbytisvildevand.dk/Portals/259/PDF/Generalforsamling/2022/Tisvilde%20Vandv%E
6rk%20A.m.b.a.%20-%20%C5rsregnskab%202021.pdf
Kasserer Anders Helmer Nielsen gennemgik regnskabet.
På trods af nogle nye andelshavere, har Vandværket en presset økonomi, men der er et
acceptabelt råderum til investeringer, og det vurderes derfor, at udskiftningen af rør kan
gennemføres i løbet af 2-3 år 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.
Tempoet er sat op og udskiftninger sættes i gang allerede ultimo 2022 og i 2023. Planen var at
gennemføre endnu mere i 2022, men det var ikke muligt at få det ret omfattende projekt i gang så
hurtigt. Det er derfor skubbet til 2023 – og projektet forventes afsluttet i 2024/25.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskabet.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten, at det var godkendt.
4. Budget og takstblad for året 2019.
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 bestyrelsesmedlemmer afgår Anders Helmer Nielsen, Hakon Kofoed og Anne Vagn-Hansen.
Anders Helmer Nielsen og Hakon Kofoed blev genvalgt. Anne Vagn-Hansen ønskede ikke genvalg.
Formanden takkede Anne for hendes store indsats gennem mange år i bestyrelsen og overrakte en
gave. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Johan Vedel valgt.
Som suppleant afgår Helge Dalsgård-Sørensen og Johan Vedel.
Helge Dalsgård-Sørensen blev genvalgt. Som erstatning for John Vedel, der indtrådte som
bestyrelsesmedlem, indtrådte Lise Juel Jørgensen som ny suppleant.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er:
ReviPoint A/S, Leif Søgaard Eriksen og Peter Mortensen (suppleant).
Alle blev genvalgt.
8. Eventuelt
Der var ingen emner til dette punkt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Peder Andersen
Dirigent

Johan Vedel/ Helge Dalsgård-Sørensen
Referenter

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand: Flemming Denker
Næstformand: Jørgen G. Øllgaard
Kasserer: Anders Helmer Nielsen
Medlem: Hakon Kofoed
Medlem: Johan Vedel
Suppleant: Helge Dalsgård-Sørensen
Suppleant: Lise Juel Jørgensen
Birgit Krøyer er referent på bestyrelsesmøderne.
Næste års generalforsamling forventes afholdt lørdag den 17. juni 2022 kl. 10.00 på Sankt Helene
Centeret. Andelshaverne indkaldes ifølge vedtægterne.
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