Generalforsamling Karise Vandværk den 29. Maj 2018
1. Valg af dirigent
John Tropp Larsen blev valgt, og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning
Vandværket har ved udgangen af 2017 1074 andelshavere, 2 er trådt ud og 2 er kommet til.
Forbruget har i året 2017 været på 131.054 m3, hvoraf 122.205 m3 er faktureret, altså et
vandspild på acceptable 7%.
Vandprisen i 2017 har som i 2016 været 8,00 kr. pr m 3, mens statsafgiften er steget fra 6,25
kr. til 6,37 kr. pr m3, excl. moms.
Vores 4 boringer har generelt kørt godt. De kan alle fjernbetjenes og alle er forsynet med
indbrudsalarmer. Vandforsyningen har ikke haft større afbrydelser, og der har kun været få
mindre områdelukninger pga. reparationsarbejder.
I 2017 har vi to gange haft vandanalyser, der har vist 1 – 2 coliforme bakterier, men allerede
ved den opfølgende prøve har problemet været forsvundet. Det er en generel tendens, at
vandværker oplever dette i efterårsmånederne. Årsagen kendes ikke, men der er en stærk
formodning om, at det skyldes indsivende overfladevand ifm. regn.
Vores drikkevand er desuden blevet testet fri for Desphenyl-Chloridazon, der var meget omtalt
i pressen i efteråret 2017.
Vandværket drives efter den kvalitetssikringsmodel, der ligger indbygget i vores
dokumentationsværktøj Thetys, men ifm. ibrugtagning af det nye vandværk i efteråret 2018,
skal kontrolprocesserne revideres.
EU's Persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018, er også gældende for vandværket,
og vores arbejde med den blev startet allerede i efteråret 2017, og er afsluttet.
Et nyt ledningsregistreringssystem, Thvillum, blev taget i brug i 2017.
I maj 2017 købte vi grunden til det nye vandværk af Faxe kommune, og i september
underskrev vi kontrakten med Kemic, der er hovedentreprenør. Byggeriet startede dog først
sidst i januar 2018, og er blevet noget forsinket pga. vintervejret i marts 2018.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Det omdelte regnskab for 2017 blev gennemgået og herefter godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Det omdelte budget for 2018 blev gennemgået og herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Søren Kristensen, Leif Pedersen og Jens Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen.
Jens Rasmussen og Jørn Koefoed blev genvalgt som suppleanter.
7. Eventuelt
Intet.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Søren Kristensen
som formand og Klaus Kej som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Leif Pedersen, Erik
Petersen og Jens Frederiksen.

