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Lumsås d. 24.04.2014 
 

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen d. 24/5 2014 tilsendes alle andelshavere 
følgende: 

Indholdsfortegnelse Side 

Tilmelding til spisning.................................................................................................. 2 

Adresseændring............................................................................................................ 2 

Indkaldelse til generalforsamling................................................................................ 3 

Regnskab ...................................................................................................................... 4 

Budgetforslag opdelt i faste og variable udgifter ........................................................ 15 

Forslag til takstblad...................................................................................................... 16 

Information vedr. vandkvalitet .................................................................................... 17 

Rydning omkring målerbrønden ................................................................................. 18 

Leveringsbestemmelser ................................................................................................ 18 

Aflæsningstidspunkt..................................................................................................... 18 

Vandspild koster & egen målerkontrol........................................................................ 19 

"Et godt råd” ................................................................................................................ 20 

Tilmelding til spisning 
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement, bestående af 
smørrebrød og vand/øl. Max. 2 deltagere pr. andelshaver. 

Deltagelse i spisning kræver tilmelding, hvilket skal ske senest den 18. maj 

Husk navn og grundadresse/andelsnummer (se vedlagte deltagerkort) + antal deltagere. 

Adresseændring 
Ved flytning/ændring af postadresse: husk venligst at give vandværket besked, idet vi ikke får 
oplysningerne automatisk fra folkeregistret. Adresseændring kan foretages på vores hjemmeside. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Indkaldelse til generalforsamling 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11
00 

  

Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6 - 4583 Sjællands Odde 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.   Beretning 

3.   Regnskab fremlægges af Registreret Revisor 

4.   Fastsættelse af honorar 

5.   Fastsættelse af budget 

• Forslag fra bestyrelsen (bilag vedlagt) 

6.   Fastsættelse af vandafgift 

• Forslag fra bestyrelsen (bilag vedlagt) 

7.   Indkomne forslag 

• Ingen forslag er indkommet. 

8.   Valg 

Følgende poster og personer er på valg: 

Bestyrelsesmedlem Niels Jensen Helårsstatus   3-årig periode (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Nicolaus Peters          Fritidsstatus   3-årig periode (modtager genvalg) 

Bestyrelsessuppleant Martin Boserup Helårsstatus   2-årig periode (modt. ikke genvalg) 

Bestyrelsessuppleant Henning Madsen Fritidsstatus   2-årig periode (modtager genvalg) 

Revisor Vagn Dalsgaard    1-årig periode (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant Jørgen Holmenlund    1-årig periode (modtager genvalg) 

Følgende poster og personer er ikke på valg: 

Formand Martin Carlsen    3-årig periode (valg i 2016) 

Bestyrelsesmedlem Niels P. Hansen Helårsstatus   3-årig periode (valg i 2015) 

Bestyrelsesmedlem Hans Chr. Andersen   Fritidsstatus   3-årig periode (valg i 2015) 

I henhold til § 8 i vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 2 fastboende og 2 

fritidshusejere. Endvidere skal der vælges to bestyrelsessuppleanter, henholdsvis en fastboende 

og en fritidshusejer. 

9.   Eventuelt 

10. Let frokost – husk tilmelding (se side 2) 

Med venlig hilsen 

 

Ebbeløkke Vandværk 

Bestyrelsen 
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SELSKABSOPLYSNINGER: 

 
EBBELØKKE VANDVÆRK a.m.b.a. 
Brønshøj Strandvej 2 
4500 Nykøbing Sj. 
Telefon: 59 32 10 08  
CVR.:  77 49 06 12  
Stiftet:  1963 
Hjemsted:  Odsherred Kommune 
Regnskabsår: 50 
 
BESTYRELSEN 
Martin Carlsen    Niels Jensen Nicolaus Peters Niels P. Hansen Hans Chr. Andersen    
Breumvej 28 Søndervangsvej 20 Lybækgade 19 st th Oddenvej 200 B Halvtolv 26 st. th. 
2730 Herlev 4583 Sj. Odde 2300 København S 4500 Nykøbing Sj. 1436 København K. 
Formand Næstformand    

REVISION 
TimeVision Frederiksberg 
Godkendt revisionsaktieselskab 

VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN AF ANDELSHAVERNE. 
Vagn Dalsgaard 
Lumsås Strandvej 4 
4500 Nykøbing Sj. 

GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling afholdes den 24. maj 2014. 
 

LEDELSESBERETNING 
 

Hovedaktivitet 

Vandværkets hovedaktivitet omfatter som tidligere år levering af vand til nærområdet. 
 

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter.  
Regnskabet viser et mindre overskud på kr. 64.347. 
 

Resultatet er ikke uventet, hvor regnskabsåret bl.a. viser mindre renteindtægter og 
likviditetsmæssigt er påvirket af indkøb til nye målere og ekstra indbetaling fra andelshaverne.  
 

I 2014 vil de sidste nye målere blive nedsat, således at alle målere kan aflæses elektronisk.  
 

Bestyrelsen vil desuden arbejde med at nedbringe vandspildet, samt sørge for levering af vand i en 
god kvalitet med en oppetid så tæt på 100% som muligt.  
 
Hændelser efter regnskabsårets afslutning.  

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af 
selskabets forhold væsentligt. 
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Budgetforslag 1/9 2014 til 31/8 2015 opdelt i faste og variable udgifter. 

 

Faste omkostninger: (tusinde) 
2014-
2015 

(forslag) 

2013 
(resultat) 

2013-2014 
(forslag) 

Vedligeholdelse ledningsnet  202,0 203,3 200,0 

Vedligeholdelse af anlæg/bygninger  50,0 25,0 40,0 

Vandanalyser  50,0 13,8 50,0 

Drift varebil  50,0 30,0 40,0 

Lønninger/vagter  1.075,0 1.028,3 1.100,0 

Bestyrelse (5 * 1.500 kr.)       

Formand (13.000 kr.)       

I alt honorar bestyrelse  20,5 20,5 20,5 

Møder/kørsel  45,0 31,0 40,0 

Bestyrelse-/personalearrangement  35,0 17,5 30,0 

Kontorhold  150,0 188,5 125,0 

Forsikringer  20,0 15,0 20,0 

Generalforsamling  45,0 105,0 45,0 

Kontingenter  20,0 17,5 15,0 

Erstatninger  15,0 0,0 15,0 

Diverse  20,0 7,5 20,0 

Renteindtægt                                               -35,0 -44,8 -35,5 

I alt faste omkostninger  1.762,5 1.658,1 1.725,0 

        

Variable omkostninger:       

Køb af vand   60,0 51,7 70,0 

Elforbrug  140,0 138,3 140,0 

Underskud grønne afgifter  75,0 85,0 70,0 

Afskrivninger  380,0 430,5 375,0 

I alt variable omkostninger  655,0 705,5 655,0 

        

Totale omkostninger  2.417,5 2.363,6 2.380,0 
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Forslag til Takstblad 1/9 2014 til 31/8 2015 - (Alle beløb er ekskl. moms og afgifter) 

 

Tilslutningsudgifter: 

Andelsindskud 1.000,00 kr. 

Tilslutningsindskud 10.400,00 kr. 

Etabl.af målerbrønd i forbindelse med ny stikledning inkl. aftapningshane 4.100,00 kr. 

Anlægsbidrag i tilfælde af omlægning af ledninger og/eller nyetablering over særlig store 
afstande samt underskydning fastsættes af bestyrelsen. 

Tilslutningsindskud gælder alle nytilslutninger, også ved udstykning af nye grunde fra en 
allerede tilsluttet grund. 

Løbende udgifter: 

Fast tilslutningsbidrag (andelshavere) 705,00 kr. 

Ekstra indbetaling til indkøb af nye målere forfald: 1/11-2014 450,00 kr. 

Vandbidrag pr. m3 (ekskl. afgifter) 6,25 kr. 

Grøn afgift pr. m3 p.t. 5,46 kr. 

Drikkevandbeskyttelse pr. m3 p.t.   0,67 kr. 

Samlet pris p.t. (inkl. afgift, ekskl. moms)   12,38 kr. 

Det faste tilslutningsbidrag betales af alle andelshavere inkl. tomme grunde og grunde uden 

aftapningsmulighed. 

Strafafgifter (momsfrie, dog ikke genåbningsgebyret): 

Restancegebyr ved betaling efter den fastsatte tidsfrist, pr. rykker 100,00 kr. 

Påmindelse ved manglende betaling ved betalingsaftale, pr. påmindelse 100,00 kr. 

Lukningsgebyr, omkostninger herfor efter regning 

Genåbningsgebyr, ekskl. moms 1.000,00 kr. 

Brydning af målerplombe medfører, at bestyrelsen fastsætter vandforbrug samt 1.000,00 kr. 

Manglende adgang til målerbrønden, herunder manglende rydning 500,00 kr. 

Såfremt gæld til vandværket bliver tinglyst, vil tinglysningsafgiften blive pålagt andelshaveren. 

Ejer - og lejerskiftegebyr: 

Skal vandværket foretage afregningen i forbindelse med ejer- eller lejerskifte 
beregnes et gebyr. Gebyret beregnes for både sælger og køber eller for til- og 
fraflytter.  

 150,00 kr. 

Betales forfaldne afgifter/gebyrer ikke efter påkrav, afbrydes vandforsyningen i henhold til 
Regulativet for vandværkerne i Odsherred Kommune. 
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Information vedr. vandkvalitet 

 

Ebbeløkke Vandværk har 4 boringer, som ligger i området øst for Lumsås og nord for Kirkeåsvejen. 
Vandværket forsyner 2476 forbrugere i området fra Jættestuerne til og med Havnebyen, ekskl. 
Lumsås. 

I 2013 blev der udpumpet ca. 125.365 m3 vand, hvoraf vi har indkøbt ca. 6.916 m3 vand gennem 
vandsamarbejdet Odden-Lumsås Vandsamarbejde (OLV). Vores ”eget” behandles i et lukket 
trykfilter. 

Der bliver taget vandprøver iht. gældende lovgivning af Dons Vandanalytiske Laboratorium. Der 
bliver taget prøver fra vandværket, de større udpumpningssteder samt hos forbrugere, der er valgt af 
laboratoriet. 

Vores vand har et natriumindhold, der svinger fra ca. 70 til 125 mg/l, alt efter hvilke boringer der 
leverer vandet og årstiden. Vandprøver i juli 2013 viste et Natriumindhold på 102 mg/l. 
Grænseværdien ligger på 175 mg/l. 

Parameteret for NVOC svinger fra ca. 3,3 til 3,8, hvor grænseværdien ligger på 4,00 mg/l. Det 
indkøbte vand har samme udsving. 

NVOC ligger generelt højt i hele Odsherred Kommune og skyldes, at hele vores indvindingsområde 
var gammel havbund for ganske mange år siden. NVOC står for ”ikke-flygtigt organisk kulstof” i 
fagsprog. 

Vores vands hårdhedsgrad er 18,7, hvilket svarer til hårdt vand (2-5 er blødt vand, 5-10 
mellemhårdt vand, 10-20 hårdt vand, over 20 meget hårdt vand). Vores vand betragtes altså som 
hårdt vand. 

Der er ikke konstateret forurening af pesticider i vores vand. 

Vores vand må betragtes som godt vand, hvor vi dog har en mindre forhøjelse af saltindholdet, som 
trods alt ligger noget under maksimumsgrænsen. Alle øvrige parametre ligger pænt i forhold til 
gældende bekendtgørelse. 

Vandprøverne er desuden tilgængelige på vores hjemmeside: www.eva-vand.dk. 

Yderligere oplysninger kan indhentes på kontoret. 
 

Vandregulativ for Odsherred kommune: 

Odsherred kommune har et vandregulativ gældende for private vandværker i Odsherred kommune. 

Andelshaverne har følgende muligheder for at erhverve en kopi af regulativet: 

• Det kan hentes fra Odsherred kommunes hjemmeside. I skrivende stund kan regulativer 
hentes via følgende: www.odsherred.dk  > Klima, Miljø, Natur og Energi > El, Vand og 
Varme > Vandforsyningen. 

• Det kan bestilles på vandværkets kontor i både elektronisk og papirform. 
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Rydning omkring målerbrønden 

Vandværket har konstateret, at mange andelshavere ikke friholder, beskærer træer og buske 
omkring målerbrønden. 

Enkelte steder har målerbrønden været dækket af grene og andet affald. 

Det skal pointeres, at målerbrønden altid skal være let tilgængelig, og at det jf. takstbladet koster 
500,00 plus moms, hvis målerbrønden ikke er let tilgængelig. 

Bestyrelsen, vandværksbestyreren & måleraflæserne håber med denne opfordring, at der ryddes op 
omkring målerbrønden. 

 

Leveringsbestemmelser 

I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand.  

Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de 
ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses 
afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, 
strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af 
ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder 
ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening) er vandværket, uanset om dette måtte have udvist 
uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes 
aftageres/klienters/kunders driftstab, avance tab eller andet indirekte tab.  

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.  

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.  

 

Aflæsningstidspunkt 

Målerne aflæses i starten af september måned. Målervisningen, som benyttes til afregning, er den 1. 
september 2014 kl. 00.00. 
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Vandspild koster 

• Husk at lukke for vandet, når fritidshuset forlades 

• Husk at kontrollere om installationen er tæt – se bagsiden 

• Husk at vandspild også koster spildevandsafgift, hhv. kloakafgift eller afledningsafgift 

• Gør det til en ”god” vane, at kontrollere måleren jævnligt. 

 

Målerkontrol (egen): 

Gør det til en ”god” vane, at kontrollere måleren jævnligt. Notér målervisningerne her: 

 

Dato: Vand  

Målervisning: m
3
 

Dato: EL 

Målervisning: kwh 
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"Et godt råd" 

 
 

Efter nogle konkrete sager, hvor andelshaveren har fået ekstremt høje vandregninger, er det 
tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt. 

Luk samtlige aftapningshaner i huset, kontroller derefter, at alle flowpile over Flow er slukket. Hvis 
flowpilene ikke er slukket, er der et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand. 

I displayet, hvor vandmængden kan aflæses, vil der stå en oplysning om LEAK, hvis måleren ikke 
har registeret mindst en sammenhængende time indenfor de seneste 24 timer, hvor der ikke har 
været vandforbrug. Dvs. at der har været vandforbrug hver time gennem de sidste 24 timer. Dette 
kan være en indikation på, at installationen er utæt. 

Luk for vandet, når huset forlades i længere tid. Om vinteren bør anlægget tømmes for vand. 

Med venlig hilsen 

Ebbeløkke Vandværk 
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Ebbeløkke Vandværk 
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