St. Havelse Strand Vandværk

12. februar 2019

Navn
Adresse
Postnummer

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. marts 2019
St. Havelse Strand Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag den 17 marts 2019 på Ølsted Skole kl. 10.00.
Dagsordenpunkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af løsning for den fremtidige vandforsyning til selskabets forsyningsområde.
Vandforsyningsingeniør Carl-Otto Ringsing fra firmaet Dines Jørgens & Co vil fremlægge
resultatet af sin undersøgelse af mulige forsyningsalternativer for St. Havelse Strand
Vandværk.
Baggrunden for undersøgelsen er, at tilsynsmyndigheden lukkede vandværket ved et
varslet tilsynsbesøg den 2. august 2018. En resume-rapport er vedlagt denne indkaldelse.
Den samlede rapport ligger på vandværkets hjemmeside: www.havelsevand.dk
3. Budget for 2019
Forslag til budget for 2019 er vedlagt som bilag til nærværende indkaldelse, da der ved
den ordinære generalforsamling i 2018 ikke blev fremlagt budgetforslag for 2019 til godkendelse. Da generalforsamlingen på indeværende tidspunkt ikke har valgt hvilken løsning, der ønskes for den fremtidige vandforsyning til selskabets område, indeholder vedlagte budgetforslag ikke udgifter til dette. Men da der er tale om et selvstændigt projektarbejde, kan udgiften hertil betragtes som en sideløbende aktivitet, der efterfølgende kan
indgå i årsbudgettet. Budget 2019 er identisk med det vedtagne budget 2018, dog med
tilføjelse af posten ”Køb af vand” for året 2019, lydende på 405.000 kr. Budgetforslag for
2019 indstilles til godkendelse.
4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen
Formanden Jørgen Krogh valgte på et bestyrelsesmøde den 4. februar 2019 at trække sig
fra sin post som formand og samtidig udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen, som nu bestod
af Jørgen Jensen, Jan Berthelsen, Bjarne Jensen, Jan Sørensen og Torben Ravnhøj (suppleantindtrådt i stedet for Jørgen Krogh), blev herefter enige om at stille deres bestyrelsesposter til rådighed for nyvalg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.
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Der skal derfor ved denne ekstraordinære generalforsamling vælges 5 medlemmer til bestyrelsen og 1 bestyrelsessuppleant. Den kommende ordinære generalforsamling afholdes søndag den 26. maj kl. 10.00 på Ølsted Skole. Det indstilles derfor, at valget af bestyrelsesmedlemmer ved denne ekstraordinære generalforsamling træder i stedet for valg
af bestyrelsesmedlemmer den 26. maj, men at punktet ”Valg af bestyrelse og 1 suppleant
til bestyrelsen” den 26. maj alene vil dreje sig om, hvilke medlemmer af den ved denne
ekstraordinære generalforsamling valgte bestyrelse, som skal sidde i henholdsvis 1 eller 2
år, i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Med venlig hilsen
St. Havelse Strand Vandværk
På bestyrelsen vegne
Bjarne Jensen
Kasserer
Bakkesvinget 14
3310 Ølsted
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1. Kommissorium
På grundlag af at St, Havelse Strand Vandværk blev lukket af Halsnæs Kommune d. 2. august
2018, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 11. november 2018 i St. Havelse
Strand Vandværk. Herefter er Dines Jørgensen & Co. (DJ&Co) blevet anmodet om at udarbejde en
rapport over de muligheder, der er for fremtidig vandforsyning af forbrugerne under St. Havelse
Strand Vandværk.
På et møde den 15. november hos DJ&Co, med deltagelse af formand Jørgen Krogh, kasserer
Bjarne Jensen, Frank Hansen VVS og repræsentant fra den ekstraordinære generalforsamling
Lasse Knudsen, blev der fremlagt et kommissorium (se bilag 1 i hovedrapport), hvorefter rapporten
skulle udarbejdes.
2. Resume
Andelsvandværket St. Havelse Strand, blev stiftet den. 17. juni 1961.
Vandværket er blevet ombygget i 1968 samt i 1979.
I juli 1983 blev Andelsvandværket Store Havelse Vandværk nedlagt og 49 forbrugerne overtaget af
St. Havelse Strand Vandværk.
St. Havelse Strand Vandværk har i dag i alt 934 forbrugere og producerede i 2017 ca. 53.464 m3
Vandværkets rådighedsbeløb er ca. 3,5 mill. kr.
Scenarier
Der er i rapporten set på følgende mulige scenarier for St. Havelse Strand Vandværk:
3.1 En totalrenovering af St. Havelse Strand Vandværk
3.2 Forsyningsledning direkte fra Halsnæs Forsyning
3.3 Køb af vand af vand fra Ølsted Strand Vandværk
3.4 En sammenlægning med Ølsted Strand Vandværk
Priser
I nedenstående skema, er der opstillet de i rapporten forventede, jf. beregning i bilag 3 i
hovedrapport, udgifter for etablering af anlæg, forventede m3-priser
Scenarier
Pris for etablering
Pris pr. m3
[kr.]
[kr.]
3.1 Totalrenovering af St. Havelse
2.800.000,00
0,75-1,25
Strand Vandværk
3.2 Forsyningsledning direkte fra
1.630.180,00
3,15 (3 år frem)
Halsnæs Forsyning
3.3 Køb af Vand fra Ølsted Strand
0,00
Ca. 6,00
Vandværk
3.4 Sammenlægning med Ølsted Strand
1.125.800
7,15
Vandværk
(elektroniske målere)
Etablerings og driftsomkostninger er i bilag 3 i hovedrapporten fremskrevet 12 år frem. Der er
forudsat samme prisudvikling som der har været i de sidste 10 år (Nettopris-indeksets udvikling fra
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juli 2008 til juli 2018 har været 1,3 % pr år). Udviklingen på vandprisen er dog fastholdt i 3 år aht.
sammenligning med prisen hos Halsnæs Forsyning.
Der er ikke i ovenstående medtaget udgifter til digitalisering og renovering af ledningsnettet idet
udgifterne er ens for alle 4 muligheder.
Digitalisering af ledningsnettet
kr.
65.000,00
Renovering af ledningsnet pr. år over en 30 års periode er
i nutidskroner skønnet til
kr.
1.108.500,00
I rapporten fremgår det at uanset hvilken løsning der vælges, vil alle forbrugerne, kunne få vand
fremover. Ølsted Strands Vandværk har indvilliget i at levere det fornødne vand, evt. med tilskud fra
deres nødforsyningsledning til Halsnæs Forsyning i Ølsted.
Der skal imidlertid snarest muligt forhandles priser på nødvand med Ølsted Strand Vandværk.
Forventede tidsplaner for Scenarie 3.1 – 3.4
Nedenfor er angivet tidsplaner for de forskellige scenarier.
Tidsplan for scenarie 3.1 En totalrenovering af St. Havelse Strand Vandværk
2019
mar

2020
apr maj jun jul

aug sep okt nov dec jan feb mar apr

maj jun

Myndighedsbehandling
Projektering og udbud
Udførelse
Indkøring
Tidsplan for scenarie 3.2 Forsyningsledning direkte fra Halsnæs Forsyning
2019
mar

2020
apr maj jun jul

aug sep okt nov dec jan feb mar apr

maj jun

Myndighedsbehandling
Projektrering og udbud
Udførelse
Tidsplan for scenarie 3.3 Køb af vand fra Ølsted Strand Vandværk
2019
mar

2020
apr maj jun jul

aug sep okt nov dec jan feb mar apr

maj jun

Myndighedsbehandling
Aftaler
Tidsplan for scenarie 3.4 En sammenlægning med Ølsted Strand Vandværk
2019
mar
Myndighedsbehandling
Forhandlinger
Generalforsamlinger

2020
apr maj jun jul

aug sep okt nov dec jan feb mar apr

maj jun
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Anbefaling
Af ovenstående opstillede muligheder for St. Havelse Strand Vandværk vil vi anbefale scenarie 3.1,
en totalrenovering af vandværket. Det er dyrere i anlæg, men har den bedste forsyningssikkerhed.
Ved en finansiering på 1 % vil en renovering af værket på grund af produktionsprisen være billigst
efter ca. 11 år. Se bilag 3 i hovedrapporten. Produktionsprisen er her ansat til 1,25 kr./m3, svarende
til 2 x elprisen for op- og udpumpning af vandet.
Der vil i denne løsning kunne spares flest penge op til renovering af ledningsnettet.
Der er ikke i ovenstående taget hensyn til St. Havelse Strand Vandværks rådighedsbeløb på ca.
3,5 mill. kr. Der er kun sammenlignet på anlægspris og produktionspris.
Scenarie 3.2, Forsyningsledning direkte fra Halsnæs Forsyning i Ølsted, vil pga. vand
indkøbsprisen pr. m3. være den næste anbefaling. Denne løsning bliver dyrere end scenarie 3.1
efter ca. 11 år.
Her er forsyningssikkerheden også stor pga. Halsnæs Forsynings bagvedliggende ledningsstruktur.
Til gengæld er indkøbsprisen større (her oplyst til 3,15 kr./m3 de første 3 år, herefter må forventes
almindelige pristalsreguleringer) end ved en egenproduktion (se ovenfor).
Se bilag 3 i hovedrapporten.
Scenarie 3.3, Køb af vand fra Ølsted Strand Vandværk. Selv om der her ikke er nogen
anlægsudgifter, er løsningen kun interessant såfremt der ved forhandling kan opnås en meget
billigere pris end kr. 6,00 kr. pr. m3. Denne løsning bliver også dyrere end scenarie 3.1 efter 10,5 år
Det er samtidig en løsning som Ølsted Strand Vandværk kun er indforstået med over en kortere
årrække.
Scenarie 3.4, En egentlig fusion med Ølsted Strand Vandværk, kræver forhandlinger imellem
begge vandværker. De af Ølsted Strand vandværk til os oplyste betingelse om opgradering til
elektroniske målere samt et renoveret ledningsnet, gør imidlertid denne løsning for dyr og vil derfor
være en langsigtet løsning. Denne løsning bliver dyrere end scenarie 3.1 allerede efter 5 år.
En fusion er dog absolut en rigtig god ide på længere sigt.
Der er ikke i nogen af ovenstående scenarier indregnet udgifterne til renovering af ledningsnettet
idet de indgår på lige fod i alle 4 løsninger. Økonomien herfor er behandlet i pkt. 4 i hovedrapporten.

Hillerød d. 14. februar 2019

Carl-Otto Ringsing

St. Havelse Strand Vandværk

Budgetforslag 2019

Eksklusive projektarbejder
Eksklusive moms og statsafgift på drikkevand
11. feb 2019
Budget
Budget
2018
a ntal
2019
INDTÆGTER
kr/enhed
enheder kr/enhed
Fast afgift
400
934
400
373.600
Vandafgift
8,00
44.000
8,00
352.000
Målerafgift
60
934
60
56.040
Andre indtægter
10.000
Indtægter i alt
791.640
UDGIFTER
Prduktionsomkostninger
Statsafgift på ledningstab
Tilsyn, IT mm
Måleraflæsning
Reparation og vedligehold
EL
Forsikring
Vandanalyser
Køb af vand
Ledningsrenvering o.l.
Produktionsomkostninger i alt

30.000
172.000
30.000
150.000
20.000
10.000
12.000
0
0
424.000

Administrationsomkostninger
Administration og regnskab
Ekstern revision
Kontingenter
Administrationsomkostn. i alt

208.000
21.000
10.000
239.000

208.000
21.000
10.000
239.000

Udgifter i alt

663.000

1.068.000

1 å r 6,0*54000

30.000
172.000
30.000
150.000
20.000
10.000
12.000
405.000
0
829.000

Resultat

-276.360

Eksklusive financielle indtægter 2018
og omkostninger
Budget

2019
Budget

Strand
Referat af ekstraordinær generalforsamling i ST. Havelse Vandværk d. 11/11 2018 kl. 10.00

Valg af dirigent:
Gorm Thorsen blev valgt.
Indkaldelse:
Der var en længere debat om mødet var lovligt indvarslet, hvor nogle havde modtaget indkaldelsen senere
trods et ihærdigt forsøg fra bestyrelsen om at få alle indkald rettidigt. Ligesom nogle medlemmer synes
informationen op til mødet var mangelfuld. Flere medlemmer påpegede endvidere at indkaldelsen til
ordinær generalforsamlingen i maj måned ligeledes ikke var korrekt indkaldt. Dirigenten foreslog vi gik
videre til dagsordenens pkt. 1 til drøftelse og orientering.
Pkt. 1
Reparation af vandværket. Formanden Jørgen Krogh gjorde rede for status, efterfulgt af VVS installatør
Frank Hansen, der redegjorde for status på vandværket og hvad der skulle sættes i værk for at det kunne
blive genåbnet.
Efter en længere debat med forskellige synspunkter enedes forsamlingen om at anbefale bestyrelsen at
man med rådgivning fra medlemmerne Lasse Knudsen og Bent Andersen udarbejdede et kommissorium til
rådgivende ingeniør Dines Jørgensen. Firmaet skal ud fra kommissoriet belyse forskellige mulige løsninger
såvel teknisk som økonomisk i forhold til vandværkets fremtidige drift.
Rådgiver fremlægger undersøgelser og anbefalinger på en ny ekstraordinær generalforsamling hvorefter
generalforsamlingen kan tage stilling til det fremtidige arbejde.
Pkt. 2
Ændring af vedtægterne udgik
Afsluttende bemærkning
Der var enstemmighed i forsamlingen om anbefalingerne til bestyrelsen, så man tog ikke stilling til om
generalforsamlingen var rettidigt indkald.
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden.

Dirigent

Gorm Thorsen

Ekstra ordinær generalforsamling den 11.11.2018

Udleveret på ekstraordinær
generalforsamling 11.11.2018

Først velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. Jeg beklager, at det er blevet midt i november. Vi
havde gerne satset på, at det skulle have været midt i august. Jeg vil senere redegøre for det sene forløb.
Vores smedemester Frank Hansen, der har brugt de sidste to års tid på at blive autoriseret smedemester samt
drikkevandstekniker og for nylig har været indblandet i ombygning og modernisering af Liseleje vandværk og der
snuset til diverse udbydere og dannet sig et indgående billede af, hvordan en sådan opgave burde foregå. Vi skulle jo
ikke bygge noget om men derimod sløjfe lidt inde på det bestående vandværk og dermed gøre plads til en god og
tidssvarende renovering. Vl ville gerne starte så hurtigt som muligt, vi havde jo pengene, som var helt og aldeles
vandværkets formue.
Vi havde jo for nylig etableret en stor og god ny ledning mellem os og Ølsted Strand vandværk. Det tog ca. en halv
time at koble Ølsted Strand vandværk ind på vores ledningsnet til stor tilfredshed hos os og Ølsted Strand vandværk
og var helt problemfrit. Det meldte vi til miljøafdelingen i Halsnæs kommune, at nu var vi klar til at renovere, men
nej, så let skulle det ikke gå, der var i mellemtiden fundet en masse spørgsmål frem, der skulle skriftligt besvares
samt laves tegninger af det bestående. Det voksede Frank Hansen over hovedet og han bad om hjælp fra et kontor
som både Frank og jeg kendte og havde det godt med, nemlig rådgivende ingeniørfirma i Hillerød, Dines Jørgensen.
Der sad ingeniør Carl-Otto Rinsing, han er vant til at tale i det forum. Så var det som om det begyndte at lysne men
der var stadig pindeflekkeri, der skulle tydeliggøres. Men så den 10.10.2018 fik vi en "Tilkendegivelse" om, at ifølge §
21 i Vandforsyningsloven kunne endelig tilladelse gives os til at bruge af vores egen formue til at renover og give os
andelshavere et godt driftssikkert vandværk, det skulle være vedlagt en tilkendegivelse fra vores Ekstraordinære
generalforsamling, at vi vllle bruge nogle af vandværkets egne penge, så vi igen kunne levere godt og rigeligt vand til
jer og mig og min positive bestyrelse. Derfor er vi samlet her i dag den 11.11.2018.
En ekstra ordinær generalforsamling skal annonceres mindst 14 dage før afholdelse. 940 breve skal sendes ud og
med den tid postvæsenet skal bruge og lokale skal reserveres så nemt var det.
Når nu vores råvandspumper havde stået stille så længe ville det nok være en god ide, at få et anerkendt
laboratorium til at komme og tage 3 store prøver på vores 3 boringer. Frank foreslog at vi brugte et laboratorium,
der ikke kendte os i forvejen, god ide, så er tanker om sammenspisthed manet i jorden. Det blev DONS laboratorium
der tog prøverne, vores eget "Milana'' sprang vi over. Jeg vidste godt med 3 store prøver ville jeg komme til at gå de
næste 8-10 dage med tynd og nervøs mave samt sove dårligt. Men så kom prøverne tilbage og efter 26 parametre
udtaget i henhold til Bekendtgørelse No. 1068-23/8 2018 altså sidste nye Bekendtgørelse så kunne jeg sove og min
kone gav guldøl.
For at drive vandværk i dag kan man købe alt hvad der skal til på nær en ting. Man kan ikke købe 3 boringer med
godt drikkevand. Hvis man har dem er der dog ingen garanti for at det er for evigt, vi bor på kalk- og lerjord, hvor
nedsivningen er langsom men hvad grundvandsstrømninger medfører ved ingen.
Man kan snart ikke åbne et fagblad uden at læse om ulykkelige vandværker, der har måttet lukke boringer og så skal
ud og spille lotto m.h.t. at finde nye boresteder og håbe på, at der er godt vand at finde.
M.h.t. vores penge er det bare om at komme i gang med at bruge dem på os selv. Vores bank og alle andre er i gang
med at kræve gebyrer for at vi har penge stående.
Det er i overensstemmelse med Vandforsyningsplanen i den decentrale struktur, at de eksisterende vandværker
fastholdes, dvs. at St. Havelse Strand Vandværk kan fortsætte.
Og nu over til Frank.

Lagt på hjemmeside
09.10.2018

8. oktober 2018
Den 2.8.2018 havde vores gamle 58-årige vandværk besøg af Halsnæs kommunes miljøsagsbehandler for
at besigtige det. Det blev han ikke specielt begejstret for for det der mødte ham var en myrevandring ind
under indgangsdøren, nogle biller, noget afskalningskalk fra nogle væge samt noget vand på gulvet i
kælderen. Dette skyldtes dog et tordenvejr om natten til den 2.8.2018. Det havde slået HF-relæet til
pumpen i kælderen ud, men vådt var der i kælderen.
Disse ting tilsammen var jo ikke noget der begejstrede vores gæst og når jeg i bund og grund måtte give
tilsynet ret, var der for mig kun at tage det til efterretning. Resultatet blev da også at vi fik besked på at
stoppe vores gamle vandværk og koble os på den store nødforsyning, vi har fået lavet mellem vores
vandværk og Ølsted Strand Vandværk.
I vores bestyrelse vidste vi godt, at vi i den nærmeste fremtid stod for en gennemgribende renovering af
det gamle vandværk og derfor havde min bestyrelse meget positivt givet samtykke til at vi for vores
regning fik lavet en god stor forsyningsledning mellem vores vandværk og Ølsted Strand Vandværk. Den
blev færdig for små 2 år siden og kom straks i brug, da Ølsted Strand Vandværk havde brug for hjælp fra os
i ca. 2 mdr. og det fungerede efter hensigten perfekt. Ledningen med diverse ventiler og omskiftninger er
490 m lang og kostede ca.½ mil. kr. (Ølsted Strand Vandværk bidrog med 75.000 kr.) og de penge var godt
brugt for nu er det jo os, der har brug for hjælp og det fungerer uden nogen problemer til vores store
tilfredshed og med samme tryk i ledningen og tilmed også san:ime kvalitet, som vi havde på vores
vandværk.
I en tid hvor vi jævnligt læser om diverse boringer, der bliver lukket på grund af nye fund af hidtil ukendte
stoffer, har vi bedt et Vandanalyselaboratorium om gennemgribende prøver fra vores tre boringer, nu hvor
de alligevel ikke er i drift. De svar vil blive taget med i vores beslutning m.h.t. fortsat selvstændig
vandværksdrift.
Jeg har passet vandværket i 39 år og i den tid har vandværket kun stået fuldstændig stille når lynnedslag
eller diverse gravemaskiner har lavet strømudfald i vores tilgang af strøm. Jeg har lagt større vægt på stabil
forsyningssikkerhed og vandkvalitet end f.eks. synlig vedligehold.
Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskammerater for deres altid positive stillingtagen, _når de har fået ting
forklaret også da de for tre år siden sagde ja til at vi skulle have nyt tag på vandværket, blot ville de gerne
have at vi brugte et lokalt tømrerfirma, og det var ord lige i min smag. Pris ca. små 90.000 kr.
Vi har i øjeblikket kontaktet Halsnæs kommune m.h.t. en gennemgribende renovering af vandværket.

Venlig hilsen Jørgen Krogh
Formand for St. Havelse Strand Vandværk

