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St. Havelse Strand Vandværk 

Ordinær generalforsamling søndag den 22. august 2021 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2021 

St. Havelse Strand Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

Søndag den 22. august 2021 kl. 10.00 på Arresø/Ølsted Skole – kantinelokalet 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det indeværende og de kommende år.  www.havelsevand.dk 
 

Oplæg til den fremtidige vandforsyning: 

Vedtægter for St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. 

§2 Formål: 

Selskabets formål er- i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ- at forsyne ejendomme inden 

for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige 

driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af 

anlæg og rimelige henlæggelse til fornyelse og nødvendige udvidelser samt at varetage 

fælles interesser i alle vandforsynings- og afledte spørgsmål. 
 

a. Fusion med Halsnæs Forsyning. 

b. Distributionsselskab, vi fortsætter med 5. års budgettet, da det er taget til efterretning 

og accepteret på generalforsamlingen den 23. august 2020. 

c. Sammenligning af vandpriser. 

 

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Ad Punkt 2: Beretning ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk 

Ad Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsesmedlem Ulla Silfverberg. 

Regnskab fra revisionsfirmaet Beierholm ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk 

Ad Punkt 4: Oplæg til fremtidig vandforsyning: 

a. Fusion med Halsnæs Forsyning: 

Priser på vand følger prisblad fra Halsnæs Forsyning. Prisblad 2021: Fast bidrag 

784 kr. ekskl. moms, vandforbrug pr. m3 7,83 kr.  ekskl. moms. 

I en overgangsperiode kan der evt. komme et tillæg på fast bidrag (opdatering af 

vort ledningsnet). 

  

https://www.havelsevand.dk/dok/2021-22budget.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2021beretning.pdf
https://www.havelsevand.dk/dok/2020regnskab.pdf
https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2021
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b. Distributionsselskab: 

Vi fortsætter med 5. års budgettet, da det er taget til efterretning og accepteret på 

generalforsamlingen den 23. august 2020, det vil sige at vi kører videre med de 

fastsatte vandpriser i 2021. 

På generalforsamlingen 2022 kan vi lave et nyt 5 års budget til godkendelse, hvor 

der kan ændres på vandpriser mm. gældende fra 2023. Det samme kan vi gøre de 

efterfølgende år, således kan vi tilpasse vandprisen, så den følger renoveringsplan. 

 

c. Sammenligning af vandpriser: 

Sammenligning af vandpriser i 2021 for Halsnæs Forsyning- St. Havelse Strand 

Vandværk ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk  
 

 Halsnæs Forsyning*) St. Havelse Strand Vandværk 
Årligt forbrug på 40 m3 pr. år 1.680 kr./år 2.696 kr. /år 
Årligt forbrug på 80 m3 pr. år 2.380 kr./år 3.555 kr./år 

*) Priser er ekskl. et evt. tillæg i overgangsperioden 

 

Ad Punkt 5: Bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen er på valg som følger: 

Navn  Valgperiode 

Helge Nielsen Formand 2 år 

Ryan Dresner  2 år 

Bent Andersen Næstformand 2 år På valg 

Bjarne Jensen Kasserer 2 år På valg 

Ulla Silfverberg  2 år På valg 

Simon Ramtung Suppleant Vælges årligt På valg 

Ad Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Navn  Valgperiode 

Ole Engblom Revisor Vælges årlig På valg 

Ernst Danielsen Revisor Vælges årlig På valg 

Ole Nielsen Revisorsuppleant Vælges årlig På valg 

 

Ad Punkt 7: Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen håber, at mange vil finde vej til Arresø/Ølsted Skole til vandværkets ordinære 

generalforsamling. Vandværket byder på øl og vand. På gensyn søndag den 22. august kl. 10.00. 

 

Med venlig hilsen 

St. Havelse Strand Vandværk 

På bestyrelsens vegne 

Helge Nielsen     Formand for bestyrelsen 

24 63 66 35  

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2021

