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Referat fra Ordinær generalforsamling
i Studsgård Vandværk
onsdag den 16. juni 2021
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Dagsorden:

Godkendelse af stemmeberettigede.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
Behandling af indkomne forslag.
Budget for det efterfølgende regnskabsår – herunder fastsættelse af afgifter – der godkendes efter
generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med eventuelle korrektioner af budget af indeværende år.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Formanden Erik Borg, bød velkommen til generalforsamling.
Ad 1 Godkendelse af stemmeberettiget:
15 stemmeberettigede var mødt.
Ad 2 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jan Henschke som dirigent, der blev valgt uden modkandidat. Erik
Borg takkede for valget og han overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.
Ad 3 Aflæggelse af beretning til godkendelse.
Formanden aflagde beretning for 2020.
>start<
Velkommen alle sammen.
Dirigenten har lige startet en skælsættende generalforsamling for vores vandværk. En generalforsamling der er med til at bringe vandværket ind i vores nye, fælles fremtid, men
samtidig også en generalforsamling der markerer afslutningen på en æra (vil jeg tillade
mig at kalde den) hvor vi tager afsked med to personer der har udøvet lang og tro tjeneste
for os alle:
• Henning Larsen, valgt ind 2001, suppleant i to år, menigt bestyrelsesmedlem i tre
år, næstformand i syv år, og formand i syv år. 20 år i alt som fremtrædende figur i
vores andelsselskab.
• Finn Kronbo, valgt ind i 2008, og har indtil i dag været bestyrelsens sekretær. 13 år
i alt som den der havde styr på arkiverne bagved.
Det er ikke almindeligt at starte en beretning på denne måde, men de to personer har afsat så store aftryk på vores andelsselskab i disse mange år, at det kræver en anderledes
start.
I den utrolige periode har vi fået bygget et helt nyt vandværk, vi har afhændet el-delen af
det oprindelige andelsselskab, vi har fået fjernaflæsning af vandmålere, vi har fået outFormand
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sourcet bruger- og økonomiadministrationen af selskabet, og meget, meget mere. Og med
– ikke mindst – disse to personers indsats og fremsynethed, står vi nu med det bedste udgangspunkt for vores fremtid.
Henning og Finn, tusind tak for jeres store og mangeårige indsats. Jeg tror ikke, at der er
mange i Studsgård der er klar over, at I, og nok i særdeleshed du, Henning (tør jeg godt
sige, uden at Finn føler sig nedvurderet) er en væsentlig årsag til, at vore forbrugere får
leveret noget af det bedste vand der kan opdrives i Danmark. Og at det sker fra et moderne vandværk.
Giv dem begge en stor hånd.
Som jeg nævnte lige før, står vi rigtignok med et godt udgangspunkt for vandværkets fremtid. Men det er samtidig en situation der hurtig kan ændre sig, og vende sig imod os. Hvis
ikke vi handler hurtigt, effektivt og visionært.
Indtil nu, har der altid i bestyrelsen siddet en person, der kunne og ville alt det tekniske
omkring et vandværks drift, som havde lyst til at arbejde for alle andre i vores forsyningsområde, grave efter stophaner og huller i ledningerne, stå op om natten for at sikre vand til
alles brusebade næste morgen, ja som har brændt for alt det tekniske i et vandværk. ”Taget en for holdet”.
De mennesker er desværre en uddøende race, og jeg er ganske sikker på, at ingen af jer
kan pege på en sådan person i Studsgård længere. Og jeg er ganske sikker på, at der ikke
er ret mange, der har lyst til på den måde at stå til rådighed dag og nat.
Derfor er vi nødt til at gøre endnu mere, for at sikre vandværkets fortsatte eksistens.
Da jeg sidste år stillede op som formand fortalte jeg også, at valgte I mig, valgte I også en
ny fremtid for Studsgård Vandværk:
1. Først og fremmest skulle Studsgård Vandværk bestå, og vi skulle levere vand til vore forbrugere fra egne boringer.
2. Vi skulle være herrer i eget hus, men gerne hjælpes af andre.
3. Driften af vandværket skulle outsources på samme måde som bruger- og økonomiadministrationen blev det for mange år tilbage. Vi skal ud og købe os til den nødvendige viden omkring driften af vandværket.
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Det var det grundlag jeg lod mig opstille på, og det var den fremtid I dermed valgte, ved at
vælge mig som formand. Og det er netop det bestyrelsen i den forgangne periode har haft
sit primære fokus på.
Vi har fået defineret, hvad driften af et vandværk består af, såvel værket, ledningsnettet og
den samlede administrationen, vi har kikket på detaljer, og vurderet på, hvad vi meningsfyldt kunne outsource, og hvad der gav mest mening at beholde selv.
Vi har været ude at kikke os omkring for at afklare, hvor mange steder vi kunne få vores
ønsker opfyldt. Og det var reelt ikke ret mange steder.
Vi havde nemlig også som ønske, at den valgte samarbejdspartner gav plads til, at vi kunne være med til at påvirke, hvordan vandværksdriften skulle videreføres og yderligere moderniseres og effektiviseres. Samtidig med at vi ønskede professionel rådgivning.
Og vi havde rent faktisk ikke lyst til at være en lille fisk i en stor sø med rigtig mange større
fisk. Så hellere være i en mindre sø, med flere fisk i samme størrelse som os selv.
Og en sådan sø har vi fundet. Den ligger nede ved Kibæk �
Kibæk Varmeværk og Kibæk Vandværker har et stykke tid drøftet muligheden for at arbejde sammen om driften af deres værker. Det hørte vi om, tog kontakt, fik nogle gode snakke og begyndte sammen at sætte nogle ord på et stykke papir.
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Og det endelige stykke papir står jeg faktisk med i hånden hér, klar til underskrift. Og derfor har jeg også inviteret Sten Bang fra Kibæk Forsyning, som driftsselskabet hedder, til at
deltage på vores generalforsamling, så vi sammen kan underskrive kontrakten.
Kibæk Forsyning er et ApS, der ejes af Kibæk Varmeværk. Det er altså ikke et fælles selskab. I dette selskab er ansat alle de dygtige mennesker, der sammen skal drifte Kibæk
Varmeværk, Kibæk Vandværker og Studsgård Vandværk som deres kunder. Dermed opnås den volumen omkring medarbejderne der skal til, for at dække overvågning og drift
døgnet rundt, også selv om der er ferie, opstår sygdom, o.l.
Samtidig er det aftalt, at vi i løbet af de kommende år – i samarbejde – skal optimere driften for os alle, f.eks. ved fælles indkøb, ensretning af it- og overvågningssystemer, og ved
generelt at støtte hinanden i den videre udvikling i meget bred forstand. Sammen er vi
stærkere.
Vi har alle et ønske om, at kredsen af værker, som Kibæk Forsyning overtager driften af,
bliver større. Større volumen giver også optimering og dermed billigere drift. Alle er stadig
”herrer i eget hus”, men når skovlen skal findes frem af skuret, så er det Kibæk Forsynings
dygtige medarbejdere der tager sig af sagen. Men det er stadig alle værkerne, også
Studsgård Vandværk, der har ansvaret for, at rammerne for driften er til stede, og at alle
forhold til forbrugerne og det offentlige håndteres.
Et tydeligt bevis på, at det er det fælles samarbejde og den fælles udvikling der står højest
er også, at det driftsvederlag, vi skal betale hvert kvartal, bliver betragtet som en slags
acontobetaling, baseret på de vurderinger vi sammen laver af det kommende år. Når året
så er omme, kikker vi sammen i Kibæk Forsynings åbne regnskabsbøger og vurderer, om
der er kommet for meget eller for lidt i kassen. Er der kommet for meget, returneres beløbet til værkerne, og er der kommet for lidt, foretages en efterbetaling.
Vi kikker så igen på det næste år, og beslutter sammen, om der skal ændres i indhold af
og eller økonomi for aftalen. Og netop dette princip gør, at vi alle er interesserede i at optimere såvel samarbejdet som driften.
Der er altså noget i det for os alle.
Nu kunne der nok være en og anden blandt jer der spørger: ”bliver det dyrere?”
Et helt naturligt spørgsmål, som også har et helt naturligt svar: ”Ja, mest sandsynlig”. Det
gør det helt sikkert i en periode, men vi har en formodning om, at det med tiden vil blive på
et niveau, der både kan håndteres og forsvares. Og som kan passes ind i de almindelige
prisstigninger og optimeringer der skal foretages.
Men vi får også meget mere ud af det som forbrugere. Vi får nemlig stabilitet i og sikkerhed for forsyningen.
Aftalen træder i kraft den 1. juli, og vi starter overdragelsen allerede i morgen, når vi nu i
aften underskriver kontrakten. Henning Larsen har lovet, at han nok skal hjælpe med til, at
få overdragelsen og opstarten til at forløbe så gnidningsfrit som muligt.
I 2021 og 2022 vil der naturligt være ekstra omkostninger i forbindelse med opstarten af og
overgangen til outsourcingen. Måske også i 2023. Men den ekstraomkostning vil bestyrelsen anbefale at vi tager fra vores egenkapital. Vi har heldigvis en fin egenkapital, som netop er oparbejdet med sådanne aktiviteter for øje.
I den periode vil bestyrelsen så arbejde hårdt på, at vi får optimeret driften og samarbejdet
med Kibæk Forsyning. Og det ved jeg, at Sten også er interesseret i. Vi har nemlig et fælles ønske om at dette skal lykkes, til alles bedste.
Før jeg vil bede Sten om at sætte sig op mellem mig og vores næstformand Henning, og
underskrive kontrakten, så lad mig lige sige følgende:
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Vi har:
• pumpet vand op
• pumpet vand ud
• brugt strøm
• afholdt bestyrelsesmøder
• fået datalager og mail i skyen (ikke længere private mailadresser og dokumenter
derhjemme)
• fået taget vandprøver
• og alt der andet som vi er sat i verden for, og som ligner det fra de tidligere år
Men da det er ting der fremgår af regnskabet og/eller vores hjemmeside, så vil jeg ikke
bruge mere tid på det i min beretning.
Vi har også i indeværende periode måtte tage afsked med to kasserere. Dennis af personlige årsager, og Poul Erik, der kom ind som suppleant konstaterede, at hans efterløn blev
reduceret.
I bestyrelsen besluttede vi så at afvente de næste generalforsamling med at supplere bestyrelsen, og i stedet bruge noget energi på at finde en, vi gerne vil foreslå i dag…
En beslutning der i øvrigt er i fuld overensstemmelse med vore vedtægter.
Og lad mig her benytte mig af lejligheden til at takke dem begge, men også den øvrige
bestyrelse for et godt, grundigt, solidt og humørfyldt samarbejde i det forgangne år.
I stedet for at bruge for megen tid på at kikke bagud, vil jeg gerne kikke fremad, og fortsætte med at gøre det sammen med den bestyrelse I om lidt sammensætter på denne
generalforsamling.
Med Kibæk Forsyning får vi nu den frihed som bestyrelsesmedlemmer, at vi kan fokusere
på at gøre Studsgård Vandværk bedre, og starte med at formulere en flerårig vision. Vi
ved, at GEV tager sig af vores bruger- og økonomiadministration, og vi ved, at Kibæk Forsyning tager sig af vores vandværksdrift.
Og netop derfor ved vi også, at et bestyrelsesmedlem i fremtiden ikke skal have den store
vandværksmestereksamen, men bare skal interessere sig for at vise en retning for vores
vandværk, fjerne stenene fra vejen, og træffe de beslutninger der gør, at vi kan føre vores
visioner ud i livet.
Og denne nye verden starter med det skridt vi tager i dag, nemlig at underskrive samarbejdskontrakten med Kibæk Forsyning.
Før vi kommer dertil, vil jeg lade dirigenten afdække, om der er spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og så håbe på, at han til sidst giver mig ordet igen.
Sten, vil du ikke kommer herop og underskrive vores samarbejdsaftale sammen med os.
>slut<
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen
Afstemning: alle stemte for
Samarbejdsaftalen blev herefter underskrevet af Erik Borg, Henning Skallebæk og Steen
Bang
Ad 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Revisor Sonja Pedersen gennemgik det reviderede regnskab.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
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Ad 5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge
regnskabet.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om at underskuddet skal trækkes på
egenkapitalen
Ad 6 Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde ændringsforslag til vedtægterne (§14 og §20) som ønskes med en
ikrafttræden med omgående virkning hvis det vedtages – se bilag
Der blev stillet spørgsmål ved om opslag på hjemmesiden er nok. Erik garanterede at man
selvfølgelig ville bruge alle mulige virkemidler, men at man ikke ønsker at vedtægterne
lægger sig fast for mange, men er tænkt som et minimum.
Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for og 1 stemme imod.
Ad 7 Budget for det efterfølgende regnskabsår.
Revisor Sonja Pedersen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2021 og 2022.
Der budgetteres med et underskud i 2021 på 135.000 og et underskud på 190.000 i 2022.
Erik orienterede forsamlingen om at bestyrelsen budgetterer med underskud fordi man er i
en omstillingsproces og at man vil arbejde på at nedbringe underskuddene så meget som
muligt.
Vandprisen vil stige med 4 øre excl. moms pr m3.
Ad 8 Valg af formand.
Ikke på valg i 2021
Ad 9 valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer Henning Larsen og Finn Kronbo ønskede ikke genvalg mens Henning Skallebæk modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog Morten Knudsen og Torben Kragh som nye bestyrelsesmedlemmer.
Alle tre blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
Ad 10 valg af to suppleanter
Jan Henschke (1. suppleant) og Lene Nielsen (2. suppleant) blev enstemmigt valgt uden
modkandidater.
Ad 11 Valg af Revisor.
Nuværende revisionsaktieselskab Damgaard og Enevoldsen repræsenteret ved revisor
Sonja Pedersen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
Ad 12. Eventuelt.
Erik Borg rettede en stor tak til Henning Larsen og Finn Kronbo for deres store og mangeårige arbejde i bestyrelsen

Henning Skallebæk
Referent
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