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Referat for 
GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a. 
 
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 
Indlæg om elektroniske vandmålere v/ Anders Jensen, vandværksbestyrer  
 

3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra 
vandværkets regnskabsfirma Beierholm 
 

4. Budget for 2019 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets 
regnskabsfirma Beierholm 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
 

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 
 
6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 3 år: 
 
 Afgår: Jeanette Olsen modtager genvalg 
   
6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: 
 
          Afgår: vakant                                                 Bestyrelsen foreslår Eva Nissen 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
7.1    Valg af 1 revisor: 
 
 Afgår: Poul Erik Termansen modtager genvalg 
 
7.2 Valg af 1 revisorsuppleant: 
 
          Afgår: Lars Vergo                                    modtager genvalg 
 

8. Eventuelt 
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Velkomst 
Formanden for Nyhuse Vandværk Jeanette Olsen bød velkommen til generalforsamlingen og 
takkede for fremmødet og håbede på, at vi fik nogle gode timer sammen. 
 
Ad 1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Claus Mortensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 
 
Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage 
før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 26. februar 2019 og i Frederiksborg Amts Avis den 2. 
marts 2019. Derforuden har der været opslag om generalforsamlingen på vandværkets 
hjemmeside: nyhusevand.dk 
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 
Indlæg om elektroniske vandmålere v/ Anders Jensen, vandværksbestyrer  
 
Jeanette Olsen startede fremlæggelsen af beretningen med at mindes vores mellem af bestyrelsen 
Jan Kaspersen, som gik bort i 2018, alt for tidligt. 
 
Herefter gennemgik Jeanette Olsen følgende emner for året: 

• Antal andelshavere i Nyhuse Vandværk er nu 2.862, hvilket er 2 mere end sidste år. 

• Der er udpumpet ca. 98 kubikmeter vand pr. forbruger, svarende til i alt 255.306 
kubikmeter vand, hvilket samlet set er 20.000 kubikmeter mere end sidste år, hvilket mest 
skyldes den tørre sommer. 

• Vandspildet har været 4% hvilket er lavt og langt fra grænsen på 10% der udløser afgift til 
staten. 

• Vandværket har udført de lovpligtige vandanalyser i 2018. Vi har i den forbindelse haft en 
mindre overskridelse af ammonium, hvilket skyldes den ekstra belastning på sandfiltrene, 
da der var høj udpumpning i den tørre sommer. 

• Den store medieomtale af pesticidfund i det danske drikkevand. Nyhuse Vandværk har 
gennemført analyser for alle disse stoffer, og der er ikke fundet nogen pesticider i vores 
vand. Der er heller ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i vores vand. 

• Hillerød Kommune har gennemført stort tilsyn på vores vandværk i 2017 og fundet det i 
meget fin stand. Dette er vores driftsleder Anders Jensens fortjeneste. Applaus til Anders 
fra salen. 

• Lovgivningen og regler på vandområdet bliver mere og mere omfattende og kompliceret. 
Bestyrelsen holder sig løbende opdateret, og sørger for at videreuddanne sig. Det gælder 
også for vandværksbestyrer Anders Jensen. 

• Overblik over reparationer og ledningsfornyelse. 

• Skattesagen, der medfører, at Nyhuse Vandværk skal have ca. 400.000 kr. tilbage fra skat, 
da skat tabte sagen i højesteret. 

• Der er politisk enighed om at ændre Vandsektorloven gældende fra 2021, så vandværker, 
som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke længere behøver at være omfattet 
af den økonomiske ramme i vandsektorloven. Vandværkerne skal dog stadig være omfattet 
af performancebenchmarkingen. Det vides endnu ikke, hvad ændringen kommer til at 
betyde for Nyhuse Vandværk.  
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• Bestyrelsen har besluttet at der fra 2019 kun udsendes én vandregning til forbrugerne om 
året, for på den måde at spare på administrationsomkostningerne. 

• Byggeriet på Frederiksbro-grunden vil betyde en del nye forbrugere allerede i 2019. 

• Forbrugerne er flinke til at benytte elforsyningen til indtastning af selvaflæsningen af 
vandmålere. Dette gælder kun for mekaniske vandmålere, de elektroniske vandmålere 
aflæser vandværket. 

• Husk at afmelde Betalingsservice, hvis man sælger sin ejendom, da Nyhuse Vandværk ikke 
har information om ejerskifte. 

 
Jeanette Olsen sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets 
samarbejdspartnere: regnskabsfirmaet Beierholm, revisionsfirmaet Deloitte, entreprenører Brdr. 
Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværksbestyrer Anders Jensen og alle 
vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. 
 
Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 
 
Kan de mange nye forbrugere på Frederiksbro grunden medføre at vi kommer op på 800.000 
kubikmeter? 
Jeanette Olsen og Anders Jensen svarede, at det ikke er muligt at komme så højt op.   
 
Hvad menes der med ekstra arbejde i forbindelse med Frederiksbro grunden? 
Jeanette Olsen svarede, at det primært er vandværksbestyrer Anders Jensen, der får mere at se til, 
da det giver meget koordination under byggeriet med tilslutninger, og derfor er det primært hjælp 
til Anders, der tænkes på. 
 
Kan I svare på, hvorfor der er kommet DMS i grundvand i Danmark? 
Lis Dam svarede, at det skyldes sprøjtning mod svampeangreb i frugtplantager samt udskylning af 
fungicider fra træbeskyttelse, især set i kolonihaveforeninger da bygninger her tit er i træ og fint 
vedligeholdt. 
 
Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt. 
 
Beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside. 
 
Efter beretningen fortalte vandværksbestyrer Anders Jensen om aflæsningen af de nye 
elektroniske vandmålere som vandværket er i gang med at installere. De første 350 elektroniske 
vandmålere er opsat i 2018. Et tilsvarende antal vil blive installeret i 2019.  
 
Anders Jensen viste også en oversigt over det omfattende byggeri på Frederiksbro-grunden og 
fortalte om de mange koordineringer, der er nødvendige. 
 
Indlægget gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 
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Kan man som forbruger se sin egen historik på måleren? 
Anders Jensen svarede nej, endnu ikke, men når vandværket har installeret de nye vandmålere 
hos alle forbrugere, kan vi vælge at få lavet aflæsning direkte på vandværket. Dette vil kunne give 
mulighed for en sådan funktion. 
 
Kan man få alarm ved løbende toilet og brud? 
Ja og nej. Nyhuse Vandværk kan kun se en alarm i forbindelse med aflæsning af de elektroniske 
målere og Anders Jensen vil give direkte besked, hvis der er alarm på en måler. 
 
Kan vi levere nok vand til de mange nye forbrugere? 
Anders Jensen svarede ja, det kan vi godt, der er kapacitet nok på vandværket til det. 
 
Ad 3) Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra 
vandværkets regnskabsfirma Beierholm 
 
Maja Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabet kan ses på 
vandværkets hjemmeside. 
 
Det reviderede regnskab gav ingen anledning til spørgsmål fra salen. 
 
Regnskabet for 2018 blev godkendt. 
 
Ad 4) Budget for 2019 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets 
regnskabsfirma Beierholm 
Maja Christensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2019. Budgettet kan ses på vandværkets 
hjemmeside. 
 
Budget for 2019 gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 
 
Kan vi næste gang få en kolonne med budget for året før med, så vi bedre kan sammenligne 
budget og realiseret for samme år? 
Henrik Michael Jensen svarede, at det er en god ide, og at vi får det på til næste gang. 
 
Skal vi blive ved at have underskud hvert år? 
Maja Christensen svarede, at det er grundet Vandsektorloven, at Nyhuse Vandværk skal nedbringe 
den ”formue”, vandværket havde, da vandværket blev underlagt Vandsektorloven i 2010. Det er 
en del af princippet om, at vandværkerne skal ”hvile i sig selv”. Derudover er der krav om 
effektivisering. 
 
Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og budgettet for 2019 blev godkendt. 
 
Ad 5) Behandling af indkomne forslag 
Jeanette Olsen fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag. 
 
Ad 6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
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6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Jeanette Olsen var på valg og blev genvalgt. 
 
6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Eva Nissen var opstillet af bestyrelsen og blev valgt. 
 
Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleant: 
7.1) Valg af 1 revisor: Poul Erik Termansen var på valg og blev genvalgt. 
 
7.2) Valg af 1 revisorsuppleant: Lars Vergo var på valg og blev genvalgt. 
 
Ad 8) Eventuelt 
Ingen input. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
Formanden rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere, som havde taget sig tid 
til at komme og takkede for en god generalforsamling. 
 
 
 
 
Søren Pedersen  Claus Mortensen 
Referent   Dirigent 
 
 
 
På generalforsamlingen deltog 32 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 50 personer. 
Derudover deltog Maja Christensen fra vandværkets regnskabsfirma Beierholm. 
 
 
Endeligt referat Søren Pedersen 6/4-2019 


