Referat fra ekstraordinær generalforsamling i St. Havelse Strand Vandværk
d.17/3 2019 kl.10.00 på Ølsted Skole

Der deltog ca. 100 personer i den ekstraordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent
Gorm Thorsen blev valgt. Bjarne Jensen redegjorde for at indkaldelse var sendt pr brev til alle
andelshavere. Der konstateredes, at der var indkaldt/indvarslet lovligt til den ekstraordinære
generalforsamling.
2. Valg af løsning for den fremtidige vandforsyning til selskabets forsyningsområde
Lotte Olesen fra rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgens & Co gennemgik rapport med forslag til 4
mulige forsyningsløsninger. Selve rapporten kan ses på hjemmeside http: /w\\-'\\.ha\elsevand.dk
Alle priser i rapporten er uden moms.
Her er en kort opsummering af svar på spørgsmål.
Ved at renovere og have eget vandværk styrer vi selv vandprisen. På sigt er det den billigste løsning
i forhold til vand pr. kubikmeter. Pt. har St. Havelse Strand Vandværk 3.500.000 kr. stående i
obligationer.
Fremadrettet skal der også bruges store summer på vedligehold af ledningsnettet. Der er ca. 22 km
gammelt ledningsnet, der skal renoveres.
Det vil være nødvendigt at hæve prisen fremover. Vi har i forvejen lavt bidrag/vand pris.
Vi har 3 gode vandboringer. Med nuværende forbrug kan vi nøjes med at bruge 2 boringer. Der er
overskud af vand i forhold til forbrug. Og vi vil have mulighed for at forsyne andre vandværker,
hvis det skulle blive nødvendigt. Pt. er der ikke planlagt yderligere udbygning i vores område.
Vandkvaliteten er i orden uden forurening.
Efter renovering burde vandværket have en levetid på 30 til 50 år. Ventiler i 25 år. I forbindelse
med renovering bliver der lavet en vedligeholdelsesplan, så der er overblik over kommende
udgifter.
Der kan senere evt. monteres kul filter.
Denne type renovering er en kendt proces, som er udført på andre lignende vandværker. Dog er
ingen vandværker ens. I pris på renoveringen er der afsat penge til uforudsete udgifter.
Flere priser i rapport er baseret på tilbud fra leverandører. Men der skal indhentes tilbud fra flere
leverandører for at få de bedste tilbud og bedste løsninger.
Ved at blive koblet på andet vandværk skal vi stadigvæk vedligeholde ledningsnettet. Ølsted Strand
Vandværk kan i spidsperioder om sommeren have kapacitet udfordringer. Men de har nødforsyning
fra Halsnæs forsyning. Så der vil aldrig mangle vand. Pris for vand ved tilkobling til Halsnæs
forsyning er kendt i 3 år. Herefter kan den stige.
Efter spørgsmål og debat blev der stemt, om vi fortsat skal have eget vandværk eller købe vand
udefra: ja eller nej.
Et meget stort flertal stemte for bibeholdelse af eget vandværk, kun 2 stemte imod.
3. Budget for 2019
Ved sidste ordinær generalforsamling blev der ikke fremlagt et budget for 2019.
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Budget for 2019 er udsendt med indkaldelse. I budget er medtaget udgifter til vand køb fra
Ølsted Strand Vandværk. Budgettet blev vedtaget.

4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
I henhold til vedtægterne skal der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Der blev valgt 7 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant.
Lasse Knudsen
Bent Andersen
Ulla Silfverberg
Bjarne Jensen
Nuværende kasserer og måleraflæser.
Henning Nielsen
Ryan Dresner
Simon Ramtung
Suppleant
Peter Grønbech
Adresser mm vil fremgå af hjemmesiden.
På kommende ordinære generalforsamling d. 26. maj afgøres hvem af den valgte bestyrelse, der
skal sidde henholdsvis 1 eller 2 år. Og ved samme lejlighed bestemmes om antal i bestyrelsen skal
justeres ned.
Den nyvalgte bestyrelse bemyndiges til at fortsætte undersøgelser og projekt for produktion af eget
vand og renovering af ledningsnet.

Gorm Thorsen
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