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Til

stede på generalforsamlingen var der

Generalforsamlingen staftede

i alt 16 andelshavere. Der var ingen fuldmagter.

l<1. 19 :3 4.

KFA bød de fremmødte andelshavere velkommen, og foreslog Jørgen Olsen (JO) som dirigent.
1.

Valg af dirigent.

JO blev enstemmigt valgt som dirigent. JO takkede for valget og konstaterede,

at

generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig, hvorefter
til formanden KFA.

han overgav ordet

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.

KFA gennemgik beretningen, som følger:
Beretningen for Stenløse Vandværk 2014
Givet på generalforsamlingen tirsdag den 14. april2015

I forlængelse af sidste generalforsamling
Ved valget til bestyrelsesmedlemmer på generalforsamling i 2014 blev de tidligere
bestyrelsesmedlemmer Ib Olsen og Keld Christensen ikke valgt. Ib Olsen havde været vores
for en del afden daglige drift afopgaverne indenfor regnskabet og opfølgning på
disse. Ligeledes Keld Christensen var vores daglige opfølgning på hjemmesiden. Der var således
nogle opgaver, som vi skulle finde løsninger på hurtigt. Helle trådte til som kassere, Mia som daglig
kasserer og stået

opfølgning på regnskaberne og hjemmesiden.
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Lidt fakta
Nye andelshavere
I2014 fik vi yderlige 10 nye andelshavere, så vi nu er i alt 3.264 andelshavere.

Forsyningssituationen
Vi har igen i 2014 ikke haft større afbrydelser af vandforsyningen og vi har hele året leveret vand af
en god kvalitet til vores andelshavere.2014 må overordnet set betegnes som værende godt og stabil
vandforslmingsår.

Vandforbruget og en lille smule statistik:
Ved generalforsamlingen sidste år måtte jeg jo desværre meddele jer at vi havde et a1t for højt
vandspild fra ledningsnettet. Jeg lovede også at vi ville arbejde på at nedbringe dette så det igen
kom ned på et acceptabelt niveau.
Vandspildet er forskellen imellem det vand vi pumper ud fra vandværkerne sammenholdt med det
vandforbrug vi fakturer til jer andelshavere. Der kan derfor også gemme sig andre skjulte forhold ud
over det egentlige spild i jorden, idet unøjagtigheder ved vandmålerne, vandfor'brug ved brande og
vandbrug ved skyldning/rensning af ledninger ligeledes er indeholdt.
I år kan jeg så fortælle jer at vores indsats har båret frugt og vandspildet er faldet fra 11,6 % i 2013
tll 6,6 % i 2014. Dette passer fint med de foregående år hvor vandspildet normalt ligger mellem 3
og8 %o.
Da vores ledningsnet jo kun i begrænset omfang bliver nyere, så er det vigtigt at vi til stadighed
holder fokus på at få gennemført de nødvendige fornyelser af vores vandledninger og
delkomponenter af vandledninger. Jeg tænker her på diverse anordninger hvor man har tilsluttet
stikledninger til hovedledningeme, såkaldte afgreninger eller anboringsbøjler. Vi har anvendt
forskellige typer gennem årene og en del har desværre vist sig ikke at være robuste nok til at holde i
længden.

I2013 var det fakturerede forbrug på 272.543 m3 og i 2014 var det på 285.806 m3. I2014 oplevede
således en stigning i vandforbruget. I alt påca. 13.000 m3 svarende til knap 5 oÅ.Det har ikke
været et stigende forbrug i de sidste mange år også selv om der i disse år har været en tilvækst af

vi

andelshavere. Måske er det en indikation på at samfundet er på vej ud af finanskrisen.

Ledningsbrad2014
I2014 har der været i alt 11 stk. ledningsbrud mod 15 stk. i 2013. Ledningsbruddene fordeler sig
med 3 brud på hovedledningsnettet og 8 brud på jordledningeme beliggende på andelshavemes
egen grund.

Disse tal viser nok engang at der skal holdes et vågent øje med de private jordledninger. Det er også
en udvikling vi har behandlet på flere bestyrelsesmøder. Vi har jo ikke rigtig lyst til at pådutte
omkostninger til de enkelte andelshavere, men vi kan ikke påtage os fornyelse af private ledninger
for fællesskabets penge. Det vi kan tilbyde er hjælpe med råd, vejledning og måske en stump
ledning.
Problemet er jordledninger i jem. Dette materiale er godt på mange områder, men hvis rØrene er
placeret i fugtigt miljø er der risiko for at de tæres op. En forsigtig optælling viser at der er ca.700
jordledninger af jern ud af det samlede mængde på ca. 2.900 jordledninger, så der er arbejde til et
par gravemaskiner nogle år endnu.

Vandkvalitet for Vandværket på Smedebakken
Den normale vandbehandling på anlægget fungerer bare supergodt. Der er kun minimale
udfordringer og disse kan hurlig løses med en ny kompressor eller lidt ændrede driftsrutiner. Helt
problemfrit.

Som en ekstra krølle på Smedebakken Vandværk

fik vi ved ombygningen

installeret et

genbrugsanlæg til skyllevandet, således at en stor del af det vand vi anvender til rutinemæssigt at
skylle filterne kan anvendes i vandforsyningen efter en ekstra behandling. Med dette anlæg kan vi
minimere mængden af vand vi udleder til spildevandssystemet med deraf omkostninger til
vandaflednings. Der har været udfordringer og vanskeligheder med indkøringen af dette anlæg
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igennem flere

ilr, men i 2014 kørte det optimalt i hovedparten af året og det betød

genbrugsprocenten blev på 85 % for hele året. Virkelig flot
anlægget tjent hjem og de efterfølgende år er bare overskud.

-

at

med yderlige sådan et par år så er

Vandkvalitet for Vandværket på Stenlien
Dette vandværk har heller ikke i 2014 glet anledning til problemer i forhold til vandkvaliteten.
Både råvand og renset vand er af virkelig god kvalitet.
Vi har haft lidt udfordringer med råvandsledningen fra boring 3 til vandværket, idet der gennem
årene er aflejret en del kalk røret. Røret er renset og anlægget er udbygget så vi for eftertiden meget
nemmere kan rense rcret.Der er installeret brønde for indsættelse og udtagning af en rensegris.
Stenlien Vandværk AMBA.
Stenlien Vandværk er et samarbejde mellem vandværkeme i Veksø og Stenløse. Stenlien Vandværk
Amba driver de to vandværker samt råvandsforsyningen til disse vandværker.
I de seneste år har der været en del udfordringer med samarbejdet i denne bestyrelse. Vi har bl.a.
ikke haft ens s)n på det at drive et vandværk indenfor forsyningsdirektivets rammer. Det bliver helt
afgørende at der bliver truffet nogle store beslutninger i den førstkommende periode. Det er ikke
holdbart at drive skulle drive et sådan mellemstort vandværk uden at der er en handlekraftig
bestyrelse.

Grundvandpuljen for Egedal Kommune
I dette regi arbejdes der med at lukke ubenyttede boringer og brønde. Som vandforsyning ønsker vi
at få lukket disse huller og sår til vores grundvand, for at nedsætte risikoen for forurening af vores
råstofkilde - grundvandet.
Vi deltager aktivt i dette arbejde, da det er Vagn, der er formand for puljen. I2014 er arbejdet
fortsat, selv om mængden af boringer der skal lukkes er fbr nedadgående. Egedal kommune støtter
arbejdet meget aktir,t og er en rigtig god medspiller.
Selskabsform
Bestyrelsen har gennemgået de aktiviteter der skal gennemføres hvis selskabsformen skal ændres.
En del af de ændringer der skal gennemføres er en ændring af alle vandværkets tinglysninger. Dette
arbejde vil blive en tung økonomisk byrde lor vandværket og det er derfor besluttet at vi ikke
arbejder videre med at ændre selskabsformen.
Med den nuværende selskabsform hæfter vi alle personligt for vandværkets lån m.v. Bestyrelsen
anser risikoen for at de enkelte andelshavere bliver draget til ansvar for lånene som minimal, da der
dels ikke tidligere er vandværker der har været økonomiske insolvente og dels vil vi vedblive at
arbejde som en ansvarlig bestyrelsen, som træffer de nødvendige beslutninger i tide.

Andre tiltag
SMS-systemet til at varsle andelshaverne ved planlagte arbejder på ledningsnettet bliver i dag
anvendt rutinemæssigt og vi modtager mange positive tilbagemeldinger på systemet.
Sidste år forsøgte vi også uden held at anvende systemet til at skærpe interessen for deltagelse i
generalforsamlingen. Der kom ikke flere andelshavere, så vi må jo foivente at det er den
interesserede del af vores andelshavere der deltager. Så tak for interes'sen fra jer alle.

Kvalitetsstlring
Ved ændring af lovgivningen er vi blevet pålagt at sikre en kvalitesstyring for driften af vores
vandværk. Der er indkøbt et specialudviklet lT-system og vi håber dette vil betyde en øget
planlægning og dermed højere sikkerhed for vores regelmæssige driftsaktiviteter. Det er nu ikke
forhold vi tidligere har konstateret problemer med, men nu er det i hverl fald sat mere i system.
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Furesø oe Egedal Forsyning

Vi har et godt samarbejder med Furesø og Egedal Forsyning om indberetning af data trl
Forslmingssekretariatet. Dette fungerer rigtigt godt og selv om vi generelt ikke ønsker at betale for
sådanne ydelser, så er dette samarbejde helt afgørende for at vi fortsat kan få muligheder for at drive
en vandforslming indenfor de rammer Forsyningssekretariatet udstikker.
Aftale med Ganløse Vandværk
De to vandværker i Ganløse er blevet lagt sammen og driften af begge vandværker samt opsyn med
ledningsnettet foretages af vores driftsfolk og vandværkerne er ligeledes med i vagtordningen. Dette
er et nødvendigl økonomisk tilskud til vores økonomi og vi forsøger derfor at sælge os overfor
andre værker i området.

Fremtiden:
Driften:
For vores normale drift af vandværker er vi rigtig godt i gang med at sikre at driften kan foregå efter
de krav vi bliver mødt med. Vores personale har været på drift- og hygiejnekursus og vi er godt i
gang med at beskrive driften i et ledelsessystem så alle de væsentlige forhold i driften kan
dokumenteres.

Der er således ingen risiko for at vi ikke i de kommende år kan leverer vand der er ind"undet
behandlet og pumpet ud til jer forbrugere med de krav til sikkerheder der kan forventes.
Vandsektorlov o g Forslmingssekretariat:
Både Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk er omfattet af vandsektorloven på linje med andre
store og mellemstore vandværker i Danmark. Baggrunden for vandsektorloven var at det skulle
være muligt at sammenligne vores vandværk op imod andre tilsvarende vandværker for at vi kunne
få inspiration til investeringer eller ændringer i driften af vores vandværk således at det færdige
vand bliver både billigere og bedre for forbrugerne og dermed andelshaverne.
For vores vandværker er byrden ekstra stor, da vi er et af de mindre vandværker i ordningen og så
bliver vores regnskab delt op i de to selskaber. For både administrationen og driften bliver dette en
unødvendig by'rde og en ekstra omkostning.
Når vi så desuden oplever at opdelingen af opgaveme i de to bestyrelser betyder at vi samlet set er
delvis både beslutnings- og handlingslammede, så er der riglig mange gode grunde til at vi i
bestyrelsen for Stenløse vandværk arbejder på at ændre forholdende.
I bestlrelsen for Stenlien har vi opstillet en række emner og muligheder der skal undersøges.
Disse undersøgelser bliver igangsat snarest. Resultatet af arbejdet og de beslutninger der følger
bagefter kan jeg selvfølgelig ikke spå om, men jeg forventer aI der til næste år vil være mere
klarhed over vores fremtid.
Jeg tror at nogle af disse beslutninger også vil betyde ændringer i selskaberne Stenlien og Stenløse
Vandværk og dermed i vores vedtægter.

Medarbejdere
Vores tre medarbejder Mia, Jens og Henrik arbejder meget professionelt med opgaverne. Hver på
deres felt er de gode medarbejdere, som vi vil gøre meget for at de fortsat har energi og mod også
på morgendagens opgaver. Tak for indsatsen og kampen igennem året. '
Bestyrelsen
I bestyrelsen skal vi fortsat have fokus på at fil gennemført den tidligere beslutning om at den
daglige drift skal udføres afpersonale.
Så skal vi arbejde meget med at ffi indarbejdet de beslutninger jeg har gennemgået overfor og så
skal vi sikre at den viden der er opbygget i de nuværende funktioner bliver videreført. Det er et
varsel om at vi til næste år skal have valgt en ny intern revisor i stedet for Johannes som har varslet
at der vil komme en opsigelse.
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Bestyrelsen har vi nok også nogle ting vi skal blive bedre til. Her tænker j"g på at vi skal også
turde give slip på den daglige drift og i højere omfang overlade initiativet og beslutninger til vores
ansatte. Vi skal rhøjere grad udstikke retningslinjerne. Ikke en neffr proces, men også de svære ting
skal vi arbejde med.

I

Stenløse den 14. aprl'l2015
Klaus Frelling Andersen, Formand for Stenløse Vandværk

Dirigenten takkede formanden for beretningen og inviterede de tilstedeværende andelshavere
til at komme med spørgsmål til beretningen. Forsamlingen havde ingen kommentarer eller
spørgsmål til beretningen, der herefter blev enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges

til

godkendelse.

Årsregnskabet 1. januar - 31. decen'ber 2014 for Stenløse Vandværk (resultatopgørelse og
balance fra Årsrapporten for 2014) blev fremlagt af HV og sammenlignet med 2013.
Spørgsmål fra andelshaverne:

Hvorfor er resultatet for 2014 meget mindre end for 2013? HV svarede, at det skyldtes
prisloftet, som vi får dikteret fra Forsl,ningssekretariatet som følge af Vandsektorloven.
Hvorfor er posten 'Distribution af vand' 836 tKr. i 2014 mod 950 tKr. I 2013?
HV svarede, at differencen (114 tKr.) er flyttet i regnskabet af hensyn til sammenligningen og
som følge af Vandsektorloven. Slutresultatet er således uændret.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

HV gennemgik herefter budgettet for 2015, som

er meget fastlåst/dikteret af Vandsektorloven.

Spørgsmål fra andelshaverne:
Hvorfor er der ikke noget budget for næste år som vi plejer QArc)?
HV svarede, at det ikke er muligt at lægge et budget for 2016, før prisloftet meddeles af
Forslmings sekretari atet.

4. Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Årsregnskabet 1. januar - 31. december 2014 for Stenlien Vandværk (resultatopgørelse og
balance fra Årsrapporten for 2014) blev fremlagf af HV og sammenlignet med 2013.
Budgettet for 2015 blev gennemgået, og der gælder de samme bemærkninger, som for
Stenløse 2Ol5-budgettet. Hvad angfu budgettet for næste år (2016), som 'normalt' skulle
godkendes under dette punkt, gælder det samme som for Stenløse 20i6-budgettet, dvs det er
ikke muligt atlægge (og derfor heller ikke at godkende) eI20l6-budget for Stenlien.
Spørgsmål fra andelshaveme:
Hvad dækker balanceposten 'Andre tilgodehavender' på 233.110 Kr. over?.
HV ville undersøge dette nærmere og fremsende svaret. (Flg. svar er sent til andelshaveren:
Som svar på dit spørgsmål kan jeg henvise til note 8 i regnskabet (s. 11) hvor det fremgår, at
moms er den største post (kr. 203.557) under Andre tilgodehavender. Resten (kr. 30.153) er
en ompostering af vagtordningen mellem Stenlien og Stenløse.
Forsamlingen godkendte derpå enstemmigt regnskab og 20 l5-budget.
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5. Budget og takstblad

for år 2016 fremlægges.

Som det allerede ovenfor er nævnt kan Stenløse Vandværks budget for 2016 ikke lægges på
nuværende tidspunkt grundet Vandsektorlovens manglende prisloft, og det samme gælder
takstbladet.

TP tog ordet og gav en afsluttende lurdering og opsummering af Vandsektorlovens
indvirkning på bestyrelsesarbejdet og driften af værket - kort sagt et politisk makværk af

værste skuffe, der løbende er blevet ændret siden loven trådte i kraft i 2010, med deraf
følgende nye komplekse udfordringer for de 'ramte' værker. Loven, der administreres af
Forsyningssekretariatet, som dikterer vandprisen via prisloftet, har afløst Generalforsamlingen
som værkets øverste myndighed, regnskab og budgetlægning er en kæmpe udfordring og
kræver professionel ekstern konsulent bistand med øgede omkostninger til følge.
VH afsluttede med at udtrykke et (spinkel| håb om at komme ud af Vandsektorloven efter
næste folketingsvalg, hvor politikerne angiveligl skulle tage loven op til rer,urdering.

6. Behandling af indkomne forslag.
JO konstaterede at der ikke var nogen indkomne forslag.

7.Yalg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne KFA, HV og BB var på valg. Alle erklærede sig villige
Suppleant HB var på valg og ønskede ikke genvalg.

til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte KFA, HV og BB.
Andelshaver Lene Winkel (LW), der var til stede på generalforsamlingen, blev valgt som ny
suppleant.
Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde i Stenløse Vandværk.

8. Vatg af 5 bestyrelsesmedlemmer

til bestyrelsen for Stenlien Vandværk a.m.b.a.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer VH, HV, LLS, KFA og KSH var alle villige til
genvalg, hvilket generalforsamlingen enstemmigt godkendte. Bestyrelsen vil konstituere sig
på førstkommende bestyrelsesmøde i Stenlien Vandværk.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor JM var på valg og blev genvalgt som revisor.
Andelshaver Ib Olsen (IO), der deltog i generalforsamlingen, blev valgt til revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

LW spurgte til samarbejdsproblememe med Veksø under henvisning til formandens beretning
i 2014. KFA svarede, at det oprindeligt skyldtes personproblemer, som siden sidste år er
elimineret. Samarbejdet er således kommet

i

gang igen og ser ud
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til

at fungere igen. Men der

er naturligvis den forskel på Stenløse og Veksø, at Stenløse er underlagt Vandsektorloven,
mens Veksø ikke er det.
Dirigenten erklærede herpå generalforsamlingen for afsluttet og overgav ordet til formanden, der
takkede JO og de fremmødte andelshavere for en velgennemført generalforsamling.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:49.
Referent BB

Klaus F. Andersen
Formand
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