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Harløse Vandværk A.m.b.a 

Referat vedr. ordinær generalforsamling 24 juni 2021 i Harløse Forsamlingshus 

           

     Per Plannthin byder velkommen 

1. Valg af dirigent.  – Ole Stark 

Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og generalforsamlingen kan 

starte 

2.  Valg af stemmetællere    Bodil Pedersen 

 

3. Referent: Ulrika R. Karlsson 

 

4.  Bestyrelsens beretning for 2020 

Inden vi tager hul på generalforsamlingen, vil jeg mindes Michael Roland som vi mistede i 2020 

efter kort tids sygdom. Æret været hans minde. 

Indledningsvis vil skal jeg beklage, at vi ikke har kunnet afholde generalforsamlingen som vores 

vedtægter fastslår at vil skal. 

Som vi alle er bekendt med, så har Coronakrisen jo lagt bånd på vores mulighed for det, da der 

blev indført et forsamlingsforbud, hvor det efter bestyrelsens vurdering, ikke var muligt at 

overholde de rammer som der blev lovgivet om. 

Vi besluttede som sidste år at udsætte forsamlingen i tre måneder, og vi har så i forlængelse af 

regeringens beslutning om at lukke op igen, så planlagt dette møde med de regler der er for 

det. 

Det betyder jo også at min beretning vil være for perioden som sluttede for hele 6 måneder 

siden. 

Jeg kan fortælle at vi havde et år hvor der ikke har været overskridelser på vores 

vandkvalitetskrav. Dvs. at driften på vandværket køre meget sikkert, og at vi er lykkedes med at 

sikre den hygiejne, der sikrer at der ikke tilføres bakterier som er den direkte årsag til 

overskridelser. Vejret har været skiftende varmt og koldt, men det har ikke påvirket vandværket. 

Vi kan derfor se at de investeringer vi har gennemført, er slået godt igennem, så vi kan 

overholde vandkvalitetskravene på vandværket. 

Den investering som vi også gennemførte ved at installere et nyt og moderne styresystem på 

værket, som kan overvåge og som vi har adgang til fra hjemme PC’en, har betydet at vi har et 

sikkert overblik over de mindste udsving på vores vandforbrug, og dermed vandspild. 

Jeg vil gerne nævne at da beslutning, var det ønsket og et bedre overblik og muligheden for at 

reducere et meget stort vandspild. Det blev tydeligt, at vi udpumpede meget mere vand end vi 

kunne måle, blev forbrugt hos forbrugerne. Det betød at nogle af os var oppe i mange nætter for 

at måle på forbruget, lukke stophaner, osv.  

Jeg har haft stor fornøjelse af at møde mange af Jer både om dagen og om nattet. 

Vi kan nu sige at vi her reduceret produktionen fra ca. 125 m3 til 80 m3 i døgnet, og dermed en 

stor besparelse på driften.   

Vi har i bestyrelsen besluttet at fortsætte en intensiv oprydning af nogle af de første 

ledningstrækninger som er etableret samtidig med værket. Bl.a. Gl. Harløse er lidt af en 
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udfordring, da de første ledningstræk er sket før der var en egentlig planlægning med 

vandmålere, og den videre forsyning. 

Vi har oppumpet ca. 33.000 m3. til forbrug og har en spildprocent på 9,4 %. Den er nu løbende 

blevet forbedret. Vores regnskab og budget vil afspejle vores aktiviteter. 

Vi vil igen anbefale at fastholde taksten på det samme niveau som sidste år. Når jeg ser året 

som nu er gået, så har det været spændende, og så ser jeg frem til endnu et godt år med 

formentlig et par store udfordringer, som gør det spændende at tage fat på opgaverne endnu 

engang. 

Tak for året der gik.!    

5 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2020 blev godkendt. 

Spørgsmål : hvem ejer brandhanerne der er blevet sløjfede? Kommunen har overdraget dem til 

vandværket. De røde sløjfes. De blå er vandværkets og bruges til spolning af vandrørene. 

 

6 Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik budgettet.. Budgettet og takstbladet for 2021 blev godkendt. 

Spørgsmål: Investering (424 tkr) hvad er det? Bl.a ny vandtank, flere brud på nettet, inkabelufter. 

 

7 Behandling af indkomne forslag. 

Inge indkommende forslag 

 

8 Valg af medlemmer til bestyrelsen (2021 – 2023) 

Per Plannthin     – blev genvalgt 

Karsten Randrup        – blev genvalgt  

Tino Hvid                    – blev valgt som nyt medlem                 

                  

9 Valg af suppleanter: (2021 – 2022) 

1.st suppleant     Søren Kodahl.          -    blev valgt som ny suppleant 

2.nd suppleant    Lisbeth Andersen       – blev genvalgt for 1 år. 

    

10 Valg af revisorer 

Jens Kromose             (valgt i 2020 for perioden 2020 – 2022) 

Anja Worsøe Reiff       - blev valgt for perioden 2021-2023 

 

11 Valg af revisorsuppleant. 

Kirsten Larsen          –  blev valgt for 1 år. 

 

12 Evt.   

a) Planlagt samarbejde med Skævinge vandværk vedr. nødforsyning 

b) Information til forbrugerne vedr. lukning af vand sker i dag via Facebook (her og nu 

lukning), hjemmesiden og mail ved planlagte lukninger. 

c) SMS beskeder – der skal undersøges muligheden for denne service 

d) Årets regnskab skal lægges på hjemmesiden når den er blevet revideret af revisorerne.. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden  


