Generalforsamling Bråde vandværk

d.21.5.2022

Egebjerg forsamlingshus.

Dagsorden følges ifølge udsendt indkaldelse.
1. Valg af dirigent.
Karl O o vælges som Dirigent.
Karl O o takker for valget og starter med at konstatere at valget er lovligt indvarslet.
Vi diskuterer indkaldelsen og om alle har modtaget den.
Maibrit Ahasverus har hørt om én der angiveligt ikke har modtaget indkaldelse l generalforsamling. Det
bemærkes at indkaldelsen er udsendt af Microwa både pr. post og som mail, ligesom indkaldelsen har
ligget på vandværkets hjemmeside.
2. Valg af stemmetællere.
Der vælges Lars Sørensen og Niels Jakobsen. Det gøres opmærksomt på, at der nogle der har fuldmagter
med.
3. Formandens beretning.
Formanden gennemgår sin beretning. Den lægges på Vores hjemmeside.
Spørgsmål gemmes l senere
1. Til beretningen…BNBO ”modeord”…. Det modtages nega vt af en af de lstedeværende. Henrik
forklarer sig og forklaringen modtages posi vt.
2. Der diskuteres om vi skal bruge alle 3 boringer. Formanden fortæller at for år lbage blev
grundvandet kortlagt og der foreligger en grundig rapport der konkluderer, at én af vore boringer
er i risiko for forurening fordi den ikke er så dyb. Formanden har meget materiale om diskussion
om boringen, kan den bores dybere, sløjfes eller andet. Formanden orienterer om boringerne,
materialet som vi modtog mm. Formanden har ha diskussion med Kommunen både angående
sløjfning, nødforbindelse mm.
3. Kommentar vedr. ringforbindelse. Asmindrup er forbundet med Egebjerg og vil således også kunne
forsyne Bråde når nødforbindelse er etableret.
4. Lars; Tænker man at lægge Egebjerg ind under andre vandværker? Formanden siger nej, det er ikke
meningen.
5. Jesper Adler; Er der en takst på at by e vand med andet værk? 100M3 koster forskelligt i de
forskellige vandværker. 100M3 koster i Bråde vandværk 600 kr. og I Egebjerg koster 100M3 1300
kr.

6. Majbri fortæller om hendes egen afregning kontra andre værker, faste afgi er mm. Formanden
uddyber forklaringen vedr. priserne, taksterne, prisniveau i al almindelig. Der er en opsparing som
man skal iﬂg. loven. Formanden bere er desuden om de store udgi er, som skyldes skaller mm.
7. Tillægsspørgsmål. Det er af økonomiske grunde meget billigere, at vi er alene fremfor sammen med
andre. Vores dri er meget billigere. Formanden fortæller om priser på andre nærliggende værker.
Der forklares om hvordan udgi erne fordeles imellem sommerhusene, erhvervs brugere og
fastboende beboere. Næs ormanden Jens bere er om de mange steder vi har udbedret brud,
ski et rør mm. Specielt i sommerhusområdet, hvor vi stort set ikke sælger vand. Men udgi en l
repara onen dernede er kæmpestor.
8. Spørgsmål om man er lfreds med den nye smed? Formanden forklarer om ski et. Tidligere smed
var lidt krea v og uforstående over for at vi bad om forklaringer l nogle bilag. Manglende llid
skyldes ski et. Der spørges ind l om den nye smed er up to date med udstyret? Jens kommer med
uddybende forklaring l de e. Formanden bere er om de mange forskellige ltag der er forsøgt
for at a jælpe problemerne i nyere d. Skallerne er l stor debat både skaller nu og dligere
igennem den. Den nye smed klandres at hans udstyr ikke virker som det rig ge, stort nok, kra igt
nok og måske nyt nok. Der svares at han har det udstyr der er nødvendigt.
9. Formanden bere er at Egebjerg har installeret et CO2 anlæg. Der kommenteres på værdien af
de e og en af deltagerne bere er at det ikke har vist sig at have den store indvirkning hos
brugerne.
10. Egenæs værket segmenterer afgi en imellem private og store forbrugere. Det spørges der ind l
men formanden ved ikke yderligere om deres prisfastsætning, men fortæller at der er andre
vandværker, der har andre muligheder at gøre det på.
11. Nødforbindelsen; Vi har forhandlet og det er a alt at vi betaler hver især. Det vil sige at værkerne
betaler for hver deres del. Formanden bere er om det forskellige desangående. Vi har indhentet 3
lbud og valgt det billigste naturligvis.
12. Spørgsmål vedr. sammenkoblingen. Der kobles med samme diameter
13. Spørgsmål vedr. Grander vand. Der er en forbruger der bere er om egne oplevelser med Grander
vand. Formanden fortæller om Vores hårde vand. Der er en diskussion om Grander vand i
forsamlingen, men ingen konklusion for eller imod.
14. Majbri har nogle kommentarer om manglende opdatering på hjemmesiden. Det er nu re et.
15. Majbri har en kommentar om at Vores prisfastsætning af afgi erne, uigennemskuelighed i
regnskabet eller manglende forklaringer.
16. Ma as Hansen kommenterer på CO2 anlægget. En uvidenskabelig beretning er, at der stort set
ikke er nogle der mærker en eﬀekt.
17. Torsdag d. 12.maj skrev Fanny fra *Odsherred forsyningen at de gerne ville hjælpe hvis muligt.
18. Der er spørgsmål vedr. forbrugere, vandforbrug og fordelingen imellem dem. Fri dshuse,
Campingplads, landbrug uden dyrehold, parcelhuse, landbrug med dyrehold 14, markstander.
Diskussionen går på om der er nogle der nyder godt af prisen på den faste afgi kontra andre. Jens
næs ormand uddyber problema kken. Sommerhusene er det store problem pga. dårligt
ledningsnet. Formanden alene a ager 29% af vandafgi en.
19. Spørgsmål fra sommerhusene. Hvornår forventes problemerne løst? Der uddybes at det er en
løbende udski ning og udski ning af dårlige ledninger.
20. Jesper Adler; Han fortæller om særskilte fordele med lavere priser l erhverv i andre værker.

21. Campingpladsen undrer sig over at vi er så underlagte kommunen, når vi er selvstændigt værk?
Kommunen er heller ikke særligt samarbejdsvillige. Campingpladsen modtog dog SMS.
Campingpladsen har ha det svært i denne proces og har virkeligt manglet vand. De roser dog
samarbejdet med Jens. Der tales om muligheder for at a jælpe frem dige problemer, nedbrud
mm. Det kunne være en form for buﬀer lager, tank eller lign.
22. Et lille p. Skriv adressen på Brådegården næste gang.

Beretningen godkendes af forsamlingen.
4. Regnskabet for året 1.10.2020-30.09.2021; Regnskabet gennemgås af Formanden. Regnskabet
indgår i udsendte indkaldelse l generalforsamlingen. Formanden konstaterer at Vores regnskab
indeholder alt iﬂg. årsregnskabsloven.
Maibri spørger l posten ”afsat årskørsel”. Formanden kan ikke på stående fod forklare hvad
denne post indeholder (e erfølgende undersøgt de e: der er tale om periodisering af vandafgi er,
idet regnskabsafslutningen ikke falder sammen med årskørslen).
Der er ingen yderligere spørgsmål l regnskabet eller formanden, som godkendes af forsamlingen.

5. Fastsæ else af vandafgi er for perioden 1.10.2022- 30.9.2023
Formanden gennemgår budge et for næste år og uddyber begrundelsen for en s gning på det forskellige.
Vi foreslår at hæve den årlige afgi med 300 kr. Og vandafgi en hæves med 0,20 Kr. pr. M3.
Spørgsmål l budge et.
1. Faste afgi er kontra løbende afgi er. Der diskuteres forholdet imellem rimeligheden for beløbets
størrelse. Er det rimeligt at udgi erne er fordelt som de er? Formanden uddyber forklaringerne
både som de er prissat nu og historisk. Formanden forsøger at uddybe begrebet afskrivninger som
bl.a. Majbrit gerne vil have uddybet.
2. Hvad koster 1200 meter udski ning spørger Majbri ? Vi diskuterer alderen på Vores ledninger og
længden på de ældste. Vi har stadig ledninger fra værkets start i 1965.
3. Der er spørgsmål l de 300 kr. s gning. Formanden fortæller at det er baseret på et forsig gt skøn
fra dligere år. Der er udgi er l bl.a. vandanalyser, der er s gende. Desuden har de faste udgi er
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været høje, s gende. Der er ingen garan for at det ikke vil blive ved eller garan for det modsa e.
Set historisk er de e ikke sket før vi har ha så mange brud, skaller eller lignende før. Posi vt er at
der er intet ledningstab.
Majbri spørger ind l hvornår man ski er ledninger ud pga alder. Vi skulle have kommet i gang
dligere synes hun. Majbri synes at pris og kvalitet er ved at skride fuldstændigt for den.
Majbri savner et enklere budget som alle kan forstå. Formanden uddyber yderligere. Majbri
ønsker at belyse at Vores pensionister mﬂ trækker et urimeligt stort læs økonomisk. Hun ønsker at
erhvervet skal betale mere. Majbri ønsker regnskaber mange år lbage. Vi sender dem på mail er
lø et.
Jesper uddyber yderligere Majbri s kommentar. Det vil blive dyrere hvis hun får lukket de store
forbrugere. Det vil sige at det vil blive dyrere for de almindelige forbrugere hvis de store forbrugere
forsvinder.
Ib. Bestyrelsen roses fordi vi lavede en buﬀer for år lbage. Den har vi brug for nu. Vi er godt s llet
og dermed et godt sted økonomisk. Re dig omhu kaldes det.
Formanden kommenterer Majbri . Formanden forklarer at de store forbrugere kan søge om at
etablere egen boring. Det vil være billigere for dem end at skulle betale en uforholdsmæssig stor
del at Bråde Vandværks vedligeholdelsesomkostninger. Majbri svarer Jesper. Hvis man havde
vedligeholdt ne et løbende stod vi ikke i denne situa on. Og kommentar l Ib. Som selv bad om at
trække sig dligere.
Der har ikke været kri k af bestyrelsen siger en af brugerne. Mere bestyrelsens poli k vedr. de
store og de små forbrugere. Der uddybes af Jesper. Det primære formål er at levere så billigt vand
som muligt. Der må ikke tjenes penge.

Generalforsamlingen stemmer samlet for forslaget, 15 er for, 3 imod og 0 der ikke stemmer.

6. Indkomne forslag.
Der er kommet 2 forslag.
1. Bo Bilmand har et ændringsforslag l punkt 5. En anden omfordeling af udgi erne l vand M3 og
prisen på den faste afgi . Bo uddyber selv sit forslag. Hvor meget kan den s gningen i den faste
afgi gøres mindre end 300kr på baggrund af en s gning i M3 prisen? Formanden uddyber
yderligere.
2. Susan Baca. Det nuværende regnskab er ikke gennemskueligt for alm mennesker. Hun trækker
spørgsmålet, da det er uddybet.

7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
Claus Laungaard, Henrik Marcus Pedersen og Gert Schønemann er på valg & modtager alle genvalg
Alle genvælges med applaus…
Jens Ulrik s ller op som suppleant.
Som valg af suppleant vælges Jens Ulrik.

8. Valg af revisor.
Ib Larsen er på valg og modtager genvalg.
Desuden s ller Majbri op. Så der er kampvalg, kan man sige.
Yderligere s ller Dorte fra campingpladsen op. Så der er 3 kandidater de e år.
Stemmefordeling;
Majbri får 4
Dorte fra campingpladsen 12 stemmer
Ib får 6
Der ski es l Dorte fra campingpladsen, så ny revisor.

9. Eventuelt

Ref. Claus Laungaard

