GENERALFORSAMLING fredag den 11. marts 2016, kl. 1800 i Hellested Forsamlingshus.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
i marts måned.
1. Valg af stemmetællere
Bjarne Christensen og Lea Arhenkiel-Frellsen
2. Valg af dirigent.
Jens Carsten Christoffersen blev forslået og valgt, og han konstaterede generalforsamlingen for
indvarslet efter vedtægterne, både pr. mail og i Stevnsbladet samt noteret på udsendte faktura.
2. Beretning om det forløbne år.
Formand Jørgen Larsen fremlagde sin beretning:
2015 var et godt år i Arnøje Vandværk – der var ingen driftstop og derfor ingen problemer med
svingende tryk og grums i hanerne.
Der har således ikke været indkøb af vand fra Store Heddinge Vandværk, hvorfra vi har vores
forsyningssikkerhed.
Midt i juni registrerede Sten et unormalt stort vandforbrug på vandværket. Lars udsendte derefter
mail til forbrugerne, om at se efter utætheder i og omkring deres ejendom. Der kom ingen meldinger
om utætheder fra forbrugerne, så vi måtte finde anden løsning på problemet. Derfor mødtes Bjarne
CC, Sten og Jeg på vandværket en tidlig søndag morgen.
Bjarne og Sten lukkede for stophanerne på hovedledningerne, mens jeg holdt øje med hvor meget
vand der blev pumpet ud af vandværket. Først da vi havde lukket alle haner på hovedledningerne,
og der kun var tryk på ca. 10 huse i Arnøje by fik vi lokaliseret problemet – samtidig med en
henvendelse fra en kunde. Det viste sig, at der var gamle jernrør på vandværkets side af
vandmåleren. Der løb ca. 25 m3 vand ud, inde under huset i døgnet da vi opdagede fejlen.
Denne hændelse viser endnu engang, at der kan løbe store mængder vand ud, uden at nogen opdager
det.
Vi har systematisk udskiftninger af vandmålerne, der har en certificeret levetid på 8 år. Ved
udskiftning af ca. 20 stk. årligt, kommer vi ledningsnettet rundt inden for levetiden. Tilsvarende vil
vi skifte til målerbrønde m/måler tæt ved vej/skel, for at sikre hurtig adgang, samt afvikle alle
målere installeret i beboelserne.
Midt i maj begyndte vi på bankskifte fra JAK-BANK til Nordea. Der blev en lidt lang proces da JAK BANK var lidt tunge at danse med. Omkring 1. september havde vi fået flyttet alle penge over, på
nær konto med 3 mdr. opsigelse og heller ikke obligationerne, som først udløb midt i november.
Den 5. oktober blev JAK overtaget af Finansiel Stabilitet. Den 17. nov. blev obligationerne på
900.000 kr. indsat i Nordea. 15. december kom de sidste penge fra JAK og vi var helt fri derfra.
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Vi har nu ca. 2 mill. kr. stående Nordea – en del af dem vil vi snart overføre til Nordea Invest Basis
2 for at få dem forrentet. Basis 2 er lavrisiko investering som kan sammenlignes med at købe
obligationer
Der var ingen tilgang af nye kunder i 2016.
Alle vandprøver er fortsat uden anmærkninger og er tilgængelige på hjemmesiden.
Hjemmesiden opdateres løbende med alle oplysninger – her kan I holde jer ajour på drift, kvalitet
og andre oplysninger.
Information om 2016:
Et vandværk skal drives efter reglen HVIL I SIG SELV. Det vil sige at der ikke må akkumuleres formue
i vandværket. Årets resultat skal være 0 – forstået på den måde at der må ikke kræves mere op end
der er udgifter, medmindre der er investeringer i nær fremtid. Det er der ikke noget nyt i – men
det har hverken den nuværende, eller de tidligere bestyrelser været klar over.
Derfor har bestyrelsen besluttet at nedsætte det faste gebyr fra 500 til 100 kr. årligt samt nedsætte
m3 prisen fra 5 til 4 kr. for på den måde, stille og roligt tilbageføre Vandværkets formue til
andelshaverne. Det kommer til at tage noget tid men det skal nok lykkes.
Jeg skal gøre opmærksom på at vi ikke har nået at rette tallene i budgettet for 2016, da nedsættelse
af fast gebyr og m3 pris, blev besluttet efter udarbejdelse af regnskab og budget. Der vil være ca.
70.000 kr. mindre i indtægt på vandafgiften.
Vi har fået en henvendelse fra Møllehusvej ved Valby, om at blive tilsluttet vandværket, og da de
er i vores forsyningsområde, er vi forpligtede til at forsyne dem. Det vil blive igangsat her i foråret.
Så er det godt at vi har formue, da det nok løber op i en halv mill. kr. Der er 11 ejendomme i Valby
området, så en del af investeringen kommer tilbage ved flere tilslutninger.
Bestyrelsen har besluttet at løse Gunner for kasserer opgaven i Vandværket – Gunner har siddet som
kasserer udenfor bestyrelsen de sidste 2 år. Vi vil køre Kim i stilling som kasserer, og Lea ArhenkielFrellsen vil være vores revisor fremadrettet.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Gunner Hansen fremlagde det revidere regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses på
hjemmesiden.
Spørgsmål vedr. revisorudgiften på kr. 20.000,-? Hvorledes skulle dette fortolkes. Gunner Hansen
forklarede dele af dette som afregning for tidligere år (en skubbende proces fra da han startede
som revisor).
Gunner Hansen adspurgte til et tilbud fra KLAR vedr. målerassistance, opkrævning mm. Dette
forklaret af Lars Juel Clement – som en udgift på kr. 27.000,-. Dette blev der ikke fundet grundlag
for. Bestyrelsen vil forsat varetage opgaven med aflæsningen og opkrævningen. I øvrigt er
bestyrelsens honorar meget beskedent i sammenlignet med andre vandværker.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
Honorar og nyt format for revision blev godkendt – forslaget var fremlagt på bordene. Lea
Arhenkiel-Frellsen fremlagde plansæt for det fremtidige virke.
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Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at formand, kasserer, vandværksbestyrer skal
honoreres med hver 2.500,- kr. 2 menige medlemmer af bestyrelsen skal honoreres med 1.000, kr.
Revisor Arhenkiel-Frellsen honoreres med 2.500,- kr., hvilket således er den samlede revisorudgift.
Budgettet blev godkendt. Bemærk prisnedsættelserne nævnt i formandsberetningen.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Larsen, Sten Andersen og Lars Juel Clement: Alle blev genvalgt
Suppleant: Jakob Givskud, Elkærvej – valgt.
6. Valg af revisorer og suppleant.
Michael Skov: Genvalgt – Vagn Kirkeskov valgt som suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen modtagne.
8. Eventuelt.
Lars Juel Clement orienterede om seneste opdateringer på hjemmesiden og opfordrede til
opmærksomhed på vandspild generelt.
Jørgen Larsen takkede John Valeur for sit virke gennem mange år – John aftrådte i starten af 2015.
Gunner Hansen blev takket for sin kassereropgave og revisorvirke gennem mange år. Begge fik 2
flasker god rødvin.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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