SMØRUMVANG VANDVÆRK

www.smorumvang.dk
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR 2012
Afholdt onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 i aula C.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år, herunder driften af
Smørumvang Vandværk.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskabet for Smørumvang Vandværk.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende
år for foreningen og for Smørumvang vandværk samt fastsættelse af takstblad for
vandværket.
a. Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen.
b. Godkendelse af budget for 2012.
c. Fastsættelse af takstblad for vandværket for 2013.
d. Ændret betaling af fast bidrag, samt aconto for vand.
e. Fremtid for vandværk: Sammenlægning eller køb af vand fra Ballerup.
5. Forslag fra medlemmerne.
Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter denne indkaldelse er
modtaget. (Iht. § 8 i vedtægterne)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Thomas Lund Pedersen (modtager genvalg) og Henrik Færch (modtager genvalg).
På valg som suppleanter er:
Henrik Hansen og John Petersen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er:
Karsten Schwemer (modtager genvalg) og Finn Kolster Rødgaard (modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er: Palle Kock (modtager genvalg).
8. Eventuelt.
Morten fra Dons` Lab og Mette og Mads fra Egedal kommune, var inviteret til indledende at
fortælle lidt om NVOC og farvetal.
Vandet fra Smørumvang Vandværk overskrider desværre grænseværdierne for NVOC og farvetal,
men der er ingen sundhedsskade er ved at drikke vandet.
Mette fra kommunen forklarede at grunden til at vi overskrider tallene, formentlig er de mange
moser der er i vores område.
Vandanalyse for Smørumvang Vandværk kan ses på www.geus.dk/jupiter.
Det fremviste materiale fra Generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside
www.smorumvang.dk

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Poul Thomsen. Poul Thomsen blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 29 fremmødte stemmeberettigede.

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt.( Beretningen
omdeles sammen med dette referat, og kan også ses på foreningens hjemmeside).

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskabet for
Smørumvang Vandværk.
Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt under forudsætning af efterfølgende
korrektioner/tilføjelser., Trods uenighed om regnskabet kunne aflægges under ”going
concern” betragtning blev regnskabet godkendt og man enedes om at angive bemærkning til
regnskabet ang. usikkerhed om vandværkets fremtid grundet usikkerhed om den
økonomiske konsekvens for foreningen/medlemmerne, af det fremtidige valg af løsning
under punkt 4e, som følge af det nævnte påbud fra Egedal Kommune. Endvidere blev man
enig at ændre betegnelsen edb til IT.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget
for det kommende år for foreningen og for Smørumvang Vandværk samt
fastsættelse af takstblad for vandværket.
a. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på kr. 150. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
b. Budgettet for 2012 blev enstemmigt vedtaget, under betingelse af at der på indtægtssiden
i grundejerforeningen korrigeres således at indtægterne udviser 150x193 = 28.950 kr. for
hhv 2012 og 2013 idet kontingentindtægt ved en fejl var udeladt.
c. Takstbladet for vandværket 2013 blev vedtaget. 27 stemte for, 1 stemte imod og 1 undlod
at stemme. (Takstbladet udsendes sammen med referatet, og kan også ses på foreningens
hjemmeside).
d. Ændret betaling af fast bidrag, samt aconto for vand, 27 stemte for, i stemte imod og 1
undlod at stemme. Bestyrelsens forslag med følgende formulering blev således vedtaget:
”For at imødegå tidligere tiders tab på tilgodehavender ved tvangsauktioner ol. –
Fremsætter bestyrelsen i lighed med drøftelse på sidste års generalforsamling forslag om, at
foreningen overgår til aconto/forudbetaling af betalinger for vand og kontingenter. Dette
fortsat med forfald i henhold til vedtægterne.
For at imødekomme foreningens medlemmer, således, at der ikke opkræves ”dobbelt” på
samme tid, forslås det at fast andel for vandværk samt kontingent til grundejerforening for
2012 opkræves i august 2012 og herefter fremadrettet i februar for aktuelt år (dvs. første
gang i februar 2013 for kalenderåret 2013).
Variabelt forbrug opkræves første gang i februar 2013 bagud for forbrug i kalenderåret 2012
herefter opkræves i august 2013 aconto (med udgangspunkt i seneste reelle forbrug) for
2013. I februar 2014 opgøres forbrug for 2013 opkrævning herfor godskrives aconto og der
opkræves samtidig en ny aconto for 2014 med udgangspunkt i seneste reelle forbrug og så
fremdeles.”

e. Fremtiden for Smørumvang Vandværk.
Pga. forhøjet indhold af NVOC skal vi finde en løsning for levering af vand i Smørumvang
Vandværk. Dispensationen vi har nu udløber august 2014. Forslag til en løsning skal være
sendt til Egedal Kommune, senest august 2012.
Der blev oplyst følgende forslag, som bestyrelsen vil arbejde på, og når der foreligger
oplæg, vil der blive indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling, hvor foreningens forslag
til Egedal kommune skal vælges.
Forslag 1: Vi køber vand fra Ballerup og blander med vores, så NVOC tallet bliver
nedbragt.
Forslag 2: Vi nedlægger Vandværket og sælger ledningsnettet til Ballerup Forsyning eller
Københavns Energi. Ballerups rør ligger ved siden af vores. Københavns ligger ved
frederiksunds vejen.
Forslag 3: Vi ombygger vores vandværk så vi kan fortsætte, men da vi desværre ikke må
rense vandet med udvidet vandbehandling, fordi Ballerup Forsyning ligger så tæt på vores
ledningsnet, er dette ikke en løsning, som vi kan forvente bliver godkendt hos Egedal
kommune
Forslag 4: Vi undersøger muligheden for yderligere dispensation, men ifølge Egedal
Kommune bliver det nærmest umuligt.
Selvom vi vil få en yderligere dispensation vil vi stadig skulle komme, med en
fremtidssikret løsning for Smørumvang Vandværk.

5. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Genvalgt for 2 år blev Thomas Rose Lund Pedersen, Havrevej 8. Genvalgt for 2 år blev
Henrik Færch, Rugvej 25.
Genvalgt som suppleant for 1 år, blev Henrik Hansen, Hvedevej 32 a.
Der blev ikke valgt en suppleant i stedet for John Pedersen. John Petersen har efter
Generalforsamlingen tilkendegivet at han ønsker at fortsætte som suppleant, og han vil
derfor blive endeligt valgt på den kommende Ekstraordinære Generalforsamling

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Som revisorer blev Karsten Schwemer, Rugvej 16 og Finn Kolster Rødgaard, Rugvej 29
begge genvalgt. Som revisorsuppleant for 1 år blev Palle Kock, Rugvej 35 valgt.

8. Eventuelt.
Forslag fra en beboer om at henstille folk til, når der er meget sne, at køre den samme vej, så
vi undgår at sidde fast i sneen, altså en midlertidig ensretning af Hvedevej, Rugvej og
Kløvervej.
Bestyrelsen henstiller til at der ikke, bliver kørt så stærkt på vejene.
Vi skal forvente at sortere affald og bioaffald i år, nærmere oplysninger følger fra
kommunen.
En beboer har været udsat for at nogle unge mennesker ville ind i hans hjem. Det fik han
heldigvis afværget ved at smække døren i. En god ide kan være at have et horn ved siden af
døren så man kan trykke på det hvis der er fare på færde, så naboer kan komme til
undsætning

Mødet var slut cirka kl. 22. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent: Poul Thomsen
Referent: Brian Pedersen, Rugvej 23

