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St. Havelse Strand Vandværk. 

Referat fra 

St. Havelse Strand vandværks ordinære generalforsamling 2022 

Søndag d. 29. maj kl. 10.00 på Ølsted Skoles sportshal. 

I dette referat er resumeret de trufne beslutninger på St. Havelse Strand Vandværk’s 

ordinære generalforsamling søndag den 29. maj 2022. 

 

På generalforsamlingen blev der ved indgangen registreret 34 stemmeberettigede 

incl. fuldmagter. 

 

Den samlede bestyrelse var til stede: 

Helge Nielsen Formand 

Bent Andersen Næstformand 

Bjarne Jensen Kasserer 

Ulla Silfverberg 

Ryan Dresner 

 

Forinden generalforsamlingen var fremsendt ”Indkaldelse til ordinær 

generalforsamling 29. maj 2022” samt ”Dagsorden til ordinær generalforsamling”, 

”Beretning for 2021”, ”Overdragelsesaftalen mellem Halsnæs Forsyning og St. 

Havelse Strand Vandværk” og ”Budget for 2022 og 2023 samt budgetforventninger 

til og med 2025”. Alle dokumenter er udsendt i maj måned, således at de rettidigt 

udsendt til den planlagte generalforsamling d. 29. maj. 

Alle dokumenterne samt revideret regnskab fra Beierholm findes på hjemmesiden 

www.havelsevand.dk. 

Mødet blev påbegyndt ca. 10.00 og afsluttet ca. kl. 11.15. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Gorm Thorsen blev med applaus valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2022
https://www.havelsevand.dk/generalforsamling
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2. Beretning. 

Formand Helge Nielsen gennemgik beretningen. 

Gennemførte aktiviteter: 

• Det gamle vandværk er revet ned og boringer er sløjfet. 

• Gammel brønd på vandværksgrund er renoveret, samt lukket med hus. 

• Digital registrering af ledningsnettet. 

• Elektroniske vandmåler overalt. 

• Flere end 30 skydeventiler er udskiftet. 

• Ledningsnettet er nu sektionsopdelt. 

• Der er foretaget løbende reparationer. 

Forestående aktiviteter: 

• Påbegyndelse af renovering af ledningsnet i St. Havelse By. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Ulla Silfverberg gennemgik de væsentligste forhold i det af Beierholm reviderede 

regnskab for 2021 med brug af kopi af de relevante sider i regnskabet. Det samlede 

regnskab findes på vandværkets hjemmeside www.havelsevand.dk 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges. 

For 2022 blev de væsentligste forhold på indtægts- og udgiftssiden gennemgået, 

også set i forhold til budgetforventningen for perioden 2022 - 2025. 

Takster for2023: 

Fast afgift: 1.500 kr./år 

m3-afgift 12 kr./m3 

Målerafgift 80 kr./år 

Bemærk: Alle beløb er eksklusive moms. 

Statsafgift tillægges. Er nu 6,37 kr./m3 i 2022. 

Det ses, at afgifterne er øget i forhold til 2022, som taget til efterretning og 

accepteret ved tidligere generalforsamlinger. 

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2022
https://www.havelsevand.dk/dok/2021regnskab.pdf
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Budget 2023 blev godkendt som resumeret i dagsorden og specificeret i budget-

redegørelsen, og budgetforventningen for perioden 2024-2025 blev taget til 

efterretning og accepteret. 

 

4a. Oplæg til fremtidig vandforsyning 

Overtagelsesaftalen: 

Med denne aftale er St. Havelse Strand Vandværk blevet enig med Halsnæs Vand, 

om at de skal overtage forsyningen af vores kunder. Overtagelsen af forsyningen af 

vores tilsluttede kunder sker ved en overtagelse af samtlige aktiver og passiver samt 

rettigheder og forpligtelser. 

Overtagelsesaftalen ligger på hjemmesiden www.havelsevand.dk  

 

Afstemning om overtagelsesaftalen: 

31 stemte  Ja 

2 stemte  Nej 

1 stemte  blank 

Da ⅔ af medlemmerne ikke var repræsenterede på generalforsamlingen, skal der 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få overtagelsen endelig 

vedtaget. 

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling: lørdag d. 13. 

august 2022. Tid og sted vil fremgå af udsendte indkaldelse og dagsorden. 

 

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne var på valg som følger: 

Helge Nielsen og Ryan Dresner blev genvalgt for 2 år. 

Simon Ramtung blev genvalgt som suppleant for 1 år. 

 

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Som revisorer blev valgt Frede Søndergaard Hansen og Carl Sønnichsen. 

Som revisorsuppleant blev Dorte Seisbye. 

 

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2022
https://www.havelsevand.dk/dok/overtagelsesaftale.pdf
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7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag udover bestyrelsens forslag pos 4a. 

overtagelsesaftalen. 

 

8. Eventuelt. 

Spørgsmål fra salen. 

En spørger spurgte om bestyrelsen får ekstra betaling for projektdeltagelse og 

bygherre tilsyn som der fremgår af budget.  

Det er ikke udtryk for udbetaling men en postering af udgifter. 

En spurgte om fremtidigt tilsyn, vedligeholdelse og udbedring af vort ledningsnet. 

Det vil ske på samme måde som for det øvrige ledningsnet under Halsnæs Vand. 

 

Dirigenten takkede andelshaverne for den gode tone på mødet. 

Formanden takkede på bestyrelsens vegne Gorm for atter at stille op som dirigent, 

og på sædvanlig sikker vis føre forsamlingen gennem mødet. 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer. 

 

Underskrifter 

Dato: 

 

 

Gorm Thorsen Helge Nielsen.  
Dirigent Formand 

 

https://www.havelsevand.dk/generalforsamling2022

