Andelsselskabet

VELLERUP VANDVÆRK
Sandvejen 1
Vellerup
4050 Skibby
Vellerup, 13. marts 2017
Hermed indkaldes andelshaverne til

ordinær generalforsamling
onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30
hos Sissi og Carl, Sandvejen 1, Vellerup.
DAGSORDEN:
1) Valg af referent
2) valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Takstblad
6) Budget
7) Valg
a) 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jan Johannesen
Hanne Schneider
Rasmus Jørgensen
b) 2 bestyrelsessuppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant
8) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
9) Eventuelt
Mød op og benyt lejligheden til at hilse på nogle af naboerne ☺
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret brød, øl/vand og kaffe.
På bestyrelsens vegne
Carl-Chr. Kaspersen
formand.
Se bagside for lidt flere oplysninger - Det samlede materiale kan ses på vores
hjemmeside: Vellerupvandvaerk.dk

VELLERUP VANDVÆRK
Orientering 2017 til forbrugerne om drikkevandets kvalitet.
Alle vandværker skal orientere værkets forbrugere om drikkevandets kvalitet en gang årligt.
Bestyrelsen har besluttet at give en kort orientering på denne indkaldelse til den årlige
generalforsamling – på hjemmesiden er en mere udførlig orientering.
Vandværket forsyner i øjeblikket 40 helårshuse, 8 sommerhuse, 3 landbrug og 1 kirke med vand. Det
nuværende forsyningsområde består af helårshuse i Vellerup samt sommerhuse på Vigvejen og
Storkevænget. Vandværket indvinder ca. 5000 m3 vand pr. år fra et indvindingsområde, der ligger
nord for vandværket.
Vandet bliver analyseret en gang om året af laboratoriet ALS efter en plan, der er udarbejdet i henhold
til gældende drikkevandsregulativ. Ved de vandprøver, der blev udtaget i selve vandværket og hos en
af brugerne i april og juli 2016 viste analyserne, at alle de stoffer, der skal måles på, lå indenfor de
gældende grænseværdier. Så vores vand har fortsat en høj kvalitet.

Vandværkets regnskab for 2016.
Regnskabet for 2016 er tilfredsstillende i forhold til det budget, der blev vedtaget på
generalforsamlingen i 2016. Vi sparer fortsat op til udskiftning af det gamle ledningsnet, og
opsparingen var ved årskiftet oppe på 740.000 kr. Vores ledningsnet (fra vandværket og ud til
målerbrøndene) er fra 1966, så det skal skiftes indenfor en meget overskuelig periode. Udgiften til
udskiftning vil ligge på omkring 2 mio kr, så de seneste generalforsamlinger har besluttet, at der godt
må ske en vis opsamling af midler, så vi ikke skal låne det hele til en udskiftning. I 2014 skiftede vi
styringen på vandværket, så vi har fået en ny styring, der bl.a. betyder, at vi kan overvåge
vandforbruget og får alarmer, hvis der eksempelvis sker et brud på ledningsnettet.
Regnskabstallene finder du også på vellerupvandvaerk.dk og de vil blive gennemgået på
generalforsamlingen.

Takster for 2017 og 2018.
På generalforsamlingen skal vi også beslutte taksterne for vandværkets brugere for 2018. Vi har dels
en fast vandafgift og dels en afgift pr forbrugt m3. Vi er et lille vandværk, så den faste afgift går til den
faste drift, mens m3-afgiften dækker de løbende udgifter. Bestyrelsen foreslår, at den faste afgift
reguleres m ca 1% fra (på 2100 kr ex moms pr år i 2017 til 2120 kr i 2018), mens m3-afgiften forhøjes
tilsvarende fra 4,75 kr pr m3 til 4,80 kr pr m3 også ex moms. Nyt takstblad kan ses på hjemmesiden:
vellerupvandvaerk.dk

