I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Dato: Marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2015 i Cafe’ Tybjerghus
Formanden, Johnny Sørvin, bød de 14 fremmødte velkommen til den årlige generalforsamling og
foreslog jævnfør dagsordenens
Pkt 1: Valg af dirigent, Jørgen Anton Andersen til at styre generalforsamlingen sikkert gennem
aftenen.
Som sin første gerning konstaterede dirigenten generalforsamlingen lovligt indvarslet ifølge
vedtægterne, hvorefter ordet blev givet tilbage til formanden for supplement til bestyrelsens skriftlige
beretning.
Pkt. 2: Formandens supplement til beretningen.
Formanden indledte med en overskrift fra februar måned, hvor man erfarede, at: Ny skat kan gøre
din vandregning 1.000 kroner dyrere! Det var naturligvis lidt af et chok, indtil artiklen blev nærlæst,
og formanden kunne ånde lettet op. Overskriften og indholdet drejede sig om de kommunale vand- og
forsyningsselskaber, der havde fået et uventet skattesmæk, og hvor regningen blev sendt videre til
forbrugerne.
Prisen på vandet bliver ikke hævet i vores private vandværk bortset fra de reguleringer, der blev
vedtaget i skattereformen, således at vandafgiften reguleres årligt frem til 2020 med 1,8 %.
Vandafgiften har til formål at spare på vandet. Og det er faktisk lykkedes ganske godt i vores
vandværk. Forbruget i 2008 var på 22846 kbm, men har de seneste 4 år ligget nogenlunde konstant på
mellem 19000 og 20000 kbm. Dette til trods for, at tilslutningerne er steget med ”4”.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at afgiftssatsen for 2015 er på kr. 5,86, hvilket er 40 øre
mere end i 2014.
Drikkevandsbidraget på 67 øre kbm er gældende frem til udgangen af 2017, og forhøjes ikke.
Men som nævnt giver det ikke udslag i forhøjede priser til forbrugerne, og det er nu 6 år siden vi sidst
hævede taksterne.
Til almindelig orientering informerede formanden kort om det rabatsystem, der er blevet vedaget i
Folketinget, og hvorefter vandforbruget inddeles i 3 takster: 0-500 kbm til høj takst, 501-20000 kbm
til mellem takst, og endelig 20001- til lav takst. Formålet med loven er at skabe mere
konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder.
Formanden benyttede lejligheden til at berøre de kommende vandplaner til beskyttelse af vore
vandboringer, som anført i den skriftlige beretning, men kom her specifikt ind på hele proceduren og
lovgrundlaget.
Formanden informerede videre om de nye regler omkring drift og hygiejne og gennemgik kort
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, der skal munde ud i en
virksomhedsplan senest i juli måned.

2
Formanden henledte afslutningsvis opmærksomheden på to verserende ”skrækscenarier” om
vandforbrug/vandspild, som har været helt ude af kontrol. Begge sager er fra Stevns. Den ene er fra
Store Heddinge Vandværk, der har stævnet en husejer for en vandregning på 123.242 kr. samt
afledningsbidrag til Stevns Forsyning på ca. ½ million kr. for et forbrug på et halvt år på 8000 kbm
vand.
Den anden er fra Strøby Egede Vandværk, hvor en ung familie skal betale for et forbrug på 1082 kbm
vand, hvilket vil resultere i en regning på ca. 65.000 kr.
Hvad årsagen er til de store forbrug skyldes, er ikke helt klarlagt.
Til sammenligning skal det oplyses, at en familie på to voksne og to børn bruger ca. 150 kbm vand om
året.
Husk derfor:
Se jævnligt til vandmåleren, og er man i tvivl så kontakt vandværket, hvor vi meget gerne er
behjælpelige med råd og vejledning.
Når du flytter ind:
Aflæs vandmåleren allerede første dag, du står for boligen, og hurtigst muligt giv vandværket besked
om både aflæsningen, aflæsningsdatoen og flyttedatoen.
Når du flytter ud:
Aflæs vandmåleren den sidste dag, du står for boligen, og giv hurtigst muligt vandværket besked om
både aflæsningen, aflæsningsdatoen, flyttedatoen og din nye adresse. Oplys også den nye beboers
navn.
Formanden takkede afslutningsvis bestyrelsen for et godt samarbejde (også i vanskelige situationer).
Beretningen og supplement godkendt.
Pkt. 3: Regnskabet.
Det reviderede regnskab blev fremlagt af formanden i regnskabsførerens fravær.
De enkelte poster blev gennemgået og ender med et driftsresultat efter afskrivninger på kr. 17.232,07
Et ganske tilfredsstillende resultat.
I forbindelse med regnskabets fremlæggelse luftede bestyrelsen tankerne omkring udskiftning af
vandmålerne, hvor bestyrelsen skal træffe en beslutning i løbet af indeværende år. Skal vi investere i
digitale, men dyre fjernaflæste målere, eller skal vi fortsætte med de traditionelle analoge målere.
Som nævnt i Beretningen er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ofre en formue på de
digitale målere. Men nu tager vi det helt roligt og venter og ser tiden an. Det haster ikke.
Regnskabet efterfølgende godkendt.
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Pkt. 4: Budget 2015.
Budgettet for 2015 blev gennemgået i forbindelse med regnskabet og godkendt.
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen.
På valg var: Lone Paaske Christiansen og Jørgen Anton Andersen, der begge modtog genvalg.
Pkt. 6: Valg af suppleant.
Nyvalgt som suppleant til bestyrelsen blev Daniel Neerup Jensen for en 2-årig periode.
Begge suppleantpladser er nu besat.
Pkt. 7: Valg af revisor.
Susanne Witt Andersen genvalgt
Pkt. 8: Indkomne forslag
Forslag fremsat af Bestyrelsen til indsamling af forbrugernes e-mail adresser for hurtig orientering
omkring driftsstop og anden information af relevans.
Forbrugerne bedes sende en e-mail til vandværkets e-mail adresse:
tybjerglilbak-vand@mail.dk
Forslaget vedtaget.
Pkt. 9: Eventuelt
Løst og fast omkring flere emner, hvoraf skal nævnes, at bestyrelsen spændt venter på en afklaring
omkring Hjælmsøværkets fremtid/nedlæggelse, hvilket har afgørende betydning for beslutningen om
eventuel udskiftning af de nuværende pumper til mindre, eller om de nuværende fortsat skal anvendes i
forbindelse med et større forsyningsområde.
Generalforsamlingen 2015 afsluttet med dirigentens Tak for god ro og orden.
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