Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 31. marts 2022 i Jyderup Hallen med følgende
dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning ved formanden
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
6 Valg af suppleanter
7 Valg af revisorer
8 Valg af revisorsuppleant
9 Behandling af indkomne forslag
10 Eventuelt

Ad 1. Formanden Mogens Justesen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Steen
Hjorth som dirigent. Der var ikke andre forslag hertil, så Steen Hjort takkede for valget.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og at den var rettidigt indvarslet og
beslutningsdygtig for de på dagsordenen optagne emner som dirigenten oplæste.
Ad 2. Formanden aflagde følgende beretning:
Vi har i 2021 haft et stille og roligt år på vores lokale vandværk. 2021 var igen et år ramt af Covid19. Det betød bl.a. at vores generalforsamling sidst år først blev holdt i august måned. Nu er Covid19 ikke mere en samfundskritiks sygdom, og verden er allerede åbnet en del mere op. Vi er så
blevet ramt af den ulykkelige krig i Ukraine. Den har også konsekvenser for vores hverdag med
bl.a. stigende elpriser med mere.
Vi har på baggrund af et fint samarbejde med Stigs Bjergby Vandværk, en aftale på vej omkring en
BNBO-aftale med den landmand, der ejer jorden ude ved vores boring ved skoven tæt på Stigs
Bjergby.
Vi får her i 2022 en ny udgave af det digitale værktøj til brug for grave tilladelser som er registret i
ledningsejere og registrering af ledninger (LER), det er nu fuldt ud digitaliseret. Det fungerer bare,
og er godt værktøj i dagligdagen.
Vi har i 2021 solgt 107.878 m3 vand til vores nu 1.182 forbrugere. Vi har på trods af flere nye tiltag
desværre et stort spild. Spildet er på 18,9 %. Vi har stadigvæk 756 andelshavere. Det går jo lidt sløjt
med nybyggeriet i vores område.
Vi har i 2021 gennemført en større renovering på af ledningsnettet på Emmabodavej og
Aldersrovej. Det vil I kunne se, når vores regnskab bliver gennemgået. Det er meget vigtigt for os,
at vores ledningsnet er i tiptop stand, og derfor skal standarden bringes op.

Vi havde i 2021 5 ledningsbrud. Vi håber, at nogle af de brud, der findes måske er årsagen til vores
spild og v dermed kan komme ned i spildprocent.
Jyderup Østre Vandværk et lille velfungerende vandværk med godt vand. Vi forsøger hele tiden at
være med i forhold til den nye teknologi. Vi er derfor gået i samarbejde med Stationsbyens
Vandværk, for at se om vi kan tilbyde vores forbrugere selvbetjeningsløsning, hvor man hjemmefra
kan aflæse sin måler digitalt.
Et andet nyt tiltag som nok ser dagens lys her i 2022 er, at vi er blevet spurgt om vi vil levere vand
til Kalundborg gennem Vandfællesskabet Nordvestsjælland. Bestyrelsen har sagt ja og nu afventer
et kontraktudkast. Derefter kan vi søge om en udvidet indvindingstilladelse. Det er også ud til, at
der endeligt sker noget i Jyderup Nord, der er sat til salg skilte op, ligesom vi er blevet spurgt fra
Holbæk Kommune om vil i givet fald vil kunne levere vand til ca. 230 nye boliger, det kan vi
sagtens, de kan bare gå i gang med byggeriet.
Som sædvanlig en stor tak til vores lokale håndværkere og samarbejdspartnere, som i 2021 har
hjulpet os, når vi har ringet efter hjælp. Hvis I synes, det lyder bekendt, så er det fordi 2021 har
været meget lig året 2020.
Det var bestyrelsens beretning for 2021.
Der blev stillet spørgsmål omkring hvornår belægning efter gravearbejde på Holbækvej blev
endelig reetableret. Hertil blev svaret, at vandværket formodede at entreprenøren, som af Holbæk
kommune har fået gravetilladelse reetablere i h.t. vilkår i gravetilladelse. Der blev stillet spørgsmål
omkring BNBO. Besvarelsen uddybede, at opgaven med at beskytte de boringsnære områder
omkring vandværkets boringer er overgået fra at være en offentlig finansieret opgave, til at det nu er
de enkelte vandværker, der skal finansiere og indgå dyrkningsaftaler.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3. Resultatopgørelse samt balance 2021, blev udleveret og gennemgået.
Der blev stillet spørgsmål omkring hyppighed af vandanalyser. Hertil blev oplyst, at det er Holbæk
Kommunes miljøtilsyn der fastlægger et analyseprogram. Det er det program, som vandværket
følger, det er ikke det samme antal hvert år.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 4. Budget for år 2022 blev udleveret og gennemgået. Budgettet udviser en underdækning på
drift kr. 374.462 samt anlægsudgifter kr. 600.000 i alt underdækning kr. 974.462. Der budgetteres
med underdækning da Holbæk Kommune - som tilsynsmyndighed - kræver at vandværket
nedbringer sin likviditet. Taksterne for 2022 er uændret, dog er der en mindre ændring i
anlægsbidrag for nye forbrugere, som er ny kalkuleret efter gældende værdi/omkostninger.
Budget og takstblad blev godkendt.
Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var Hans Henrik Nielsen, Bruno Jentoft samt
Steen Klink, som alle var villige til genvalg. Da der ikke var andre forslag, blev de genvalgt.
Ad 6. Valg af suppleanter. På valg var Jan Liff samt vakant post. Jan Liff samt Per Bahnsen blev
uden modkandidater valgt.
Ad 7. Valg af revisorer. På valg var Lisbeth Reker og Carsten Martinsen som begge var villige til
genvalgt. Da der ikke var andre forslag, blev de genvalgt.

Ad 8 Valg af revisor suppleant. Steffen Kisselheim blev genvalgt.
Ad 9. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.
Ad 10. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Dirigenten erklærede, herefter generalforsamlingen som afsluttet, hvorefter formanden takkede de
tilstedeværende for fremmødet og dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.
Referatet er godkendt af dirigenten.
Den 3. april 2022
Sign.: Steen Hjorth Hansen
_______________________________________________________

