
 

1 

 

Referat for 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a. 
 
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Behandling af indkomne forslag fra den ordinære generalforsamling 
 
Bestyrelsens forslag om, at Nyhuse Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske 
regulering og skattepligt. 
 

3. Eventuelt 
 
Velkomst 
Formanden for Nyhuse Vandværk, Jeanette Olsen, bød velkommen til den ekstraordinære 
generalforsamling og takkede for fremmødet på denne skønne solskinsdag.  
 
Jeanette fortalte, at bestyrelsen har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling for at få 
færdigbehandlet det forslag, bestyrelsen fremlagde på den ordinære generalforsamling den 9. 
september 2021; nemlig forslaget om, at Nyhuse Vandværk udtræder at vandsektorlovens 
økonomiske ramme og skattepligt. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Men der var ikke nok andelshavere til 
stede til, at forslaget kunne endeligt vedtages. Det skal nemlig vedtages på samme måde som en 
vedtægtsændring, dvs. at 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede, og 2/3 af dem skal 
stemme for. Derfor er vi nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt. 
 
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 15. september 2021 og på vandværkets hjemmeside 
www.nyhusevand.dk 
 
Claus gav herefter ordet til Jeanette Olsen for motivation for bestyrelsens ønske om at Nyhuse 
Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. 
 
Ad 2) Behandling af det indkomne forslag fra den ordinære generalforsamling 
Bestyrelsen forslår, at Nyhuse Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og 
skattepligt. Dette er muligt efter en ændring af loven, så vandværker, der udpumper mellem 
200.000 og 800.000 kubikmeter vand kan udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt. 

http://www.nyhusevand.dk/
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Nyhuse Vandværk ligger på omkring 250.000 kubikmeter, og er dermed et af de vandværker, der 
har mulighed for at udtræde, hvis andelshaverne beslutter dette. 
 
Forud for den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen i august 2021 uddelt/udsendt et 
informationsbrev til alle 1.449 andelshavere om baggrunden for forslaget og en række oplysninger 
om de økonomiske forhold tilbage i tiden og forventninger til økonomien de kommende år. 
 
Jeanette Olsen motiverede bestyrelsen forslag og fortalte bl.a., hvordan det ikke var tiltænkt, at de 
private, forbrugerejede vandværker skulle have været med i loven. Grænsen på de 200.000 
kubikmeter vand blev i sin tid sat for at sikre, at alle de tidligere kommunale vandværker – i dag 
selvstændige vandselskaber ejet af kommunerne – ville komme ind under loven.  
 
Vandsektorloven har meget komplicerede regler, der har kostet Nyhuse Vandværk betydelige 
udgifter til regnskab, revision, hjælp og sparring i forbindelse med indberetninger mm. 
 
Efter udtræden af den økonomiske regulering vil Nyhuse Vandværk fortsat være omfattet af 
reglerne om ”hvile i sig selv-princippet” - som alle andre forbrugerejede vandværker - det vil sige, 
at vandværkets indtægter og omkostninger fortsat skal balancere. Bestyrelsen kan ikke bare 
opkræve en masse penge uden at have en plan for, hvordan de skal bruges. Bestyrelsen har i 
øvrigt ingen planer om, at vandprisen skal stige de kommende år. 
 
Nyhuse Vandværk vil fortsat være underlagt Hillerød Kommunes tilsyn, og det er fortsat Hillerød 
Kommune, der skal godkende vandværkets takster på baggrund af budgetter og 
investeringsplaner. 
 
Det er også fortsat generalforsamlingen, der skal godkende vandværkets årsregnskab og budget. 
 
Udover økonomiske besparelser og administrative lettelser ved udtræden af den økonomiske 
regulering, er det en væsentlig begrundelse for bestyrelsens forslag, at bestyrelsen og 
generalforsamlingen (andelshaverne) igen får muligheden for selvstændigt at træffe beslutninger 
om vandværkets drift, takstpolitik, investeringsplaner mv.  
 
Forbrugerdemokratiet kommer så at sige tilbage, når det ikke længere er Forsyningssekretariatet, 
der træffer beslutninger om vandværkets økonomi, men de lokale andelshavere, der træffer 
beslutninger. 
 
Efter udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt vil Nyhuse Vandværk fortsat være 
omfattet af indberetning af oplysninger til performancebenchmarking til Forsyningssekretariatet, 
men indberetningen vil være i væsentligt mindre omfang, end hvis vandværket ikke udtræder. 
 
Forslaget gav ingen anledning til et spørgsmål fra salen.  
 
Forslaget blev sendt til afstemning. Dirigenten spurgte ud til salen, om nogle havde ønske om en 
hemmelig afstemning. Dette var ikke tilfælde, hvorfor afstemningen blev afholdt ved 
håndsoprækning.  
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Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen blev udpeget som stemmeoptæller. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de i alt 13 stemmeberettigede deltagere (andelshavere). 
 
Ad 3) Eventuelt 
Spørgsmål fra salen: 
Vil det påvirke prisen for vandet fremadrettet, at vandværket udtræder af vandsektorloven? 
Henrik Jensen svarede, at som der står i det fremsendte materiale, har bestyrelsen ikke planer om 
at sætte prisen op på vandet. Med det vi betaler for vandet nu, skulle der også blive penge til de 
fremtidige investeringer, vandværket skal gøre for at sikre stabil vandforsyning. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål. 
 
Dirigenten takkede for en god og effektiv generalforsamling og erklærede den ekstraordinære 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Jeanette Olsen rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere og takkede for en 
god generalforsamling. 
 
 
 
 
Søren Pedersen  Claus Mortensen 
Referent   Dirigent 
 
 
På den ekstraordinære generalforsamling deltog 13 andelshavere med stemmeret, repræsenteret 
af 13 personer. Derudover deltog Claus Mortensen og Maja Christensen fra regnskabsfirmaet 
Beierholm (sidstnævnte via en virtuel opkobling). 
 
 
Referat Søren Pedersen 10/10-2021 


