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Referat fra Ordinær generalforsamling
i Studsgård Vandværk
torsdag den 31. marts 2022
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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.

Dagsorden:

1. Godkendelse af stemmeberettigede.
Erik Borg har optalt 18 stemmeberettigede

2. Valg af dirigent.

Jan Henschke foreslået og valgt.

3. Aflæggelse af beretning til godkendelse.

Beretning for Studsgård Vandværk 2021
Ved formand Erik Borg
>start<
Beretning for Studsgård Vandværk 2022
Velkommen alle sammen.
Jeg vil gerne starte med at sige tak til jer alle.
Tak, fordi I på vores seneste generalforsamling udtrykte tillid til den store forandring vi var gået i
gang med, og som I startede, da I valgte mig som formand.
Og tak fordi I på den seneste generalforsamling havde tillid til, at Morten og Torben kunne gå ind og
udfylde de tunge poster som næstformand og kasserer. Og dermed også, at Henning kunne tage
posten som sekretær.
Det gav jer en handlekraftig bestyrelse, der heller ikke har ligget på den lade side siden vi var samlet
sidst.
På generalforsamlingen i 2021 underskrev vi en aftale med Kibæk Forsyning om driften af vores
vandværk, ledningsnet og boringer.
Det har de gjort rigtig godt, og har brugt den nødvendige tid til at sætte sig ind i sagerne, og lære vores vandværk at kende.
Vores vandværk fungerer så godt, at vores vederlag til Kibæk forsyning bliver reduceret med én time
ugentlig, svarende til omkring 18.000 på årsbasis. Dertil lidt andre småreguleringer der reducerer
vederlaget yderligere.
Med dette har jeg allerede åbnet for noget af det der har fyldt mest i bestyrelsens arbejde siden
sidst:
Vandværkets omkostningsniveau
Jeg svarede sidste gang, at det sikkert ville blive dyrere, når vi vælger at outsource værkets drift,
men vi var også alle enige om, at det var en nødvendighed for at bevare et selvstændigt vandværk i
Studsgård.
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Ingen af os hér har evner eller lyst til at bruge fritiden til at passe vandværket, men vi vil gerne som
bestyrelse og generalforsamling være med til at lede den samlede drift.
Derfor har vi i bestyrelsen kikket ind i de øvrige omkostninger vi har, primært de administrative. De
er reelt de eneste vi kan ændre på, da stort set alle andre (væsentlige) omkostninger er nogle der er
pålagt os.
Administration:
Vi har i de seneste år set, at vore administrationsomkostninger til GEV er gået betragtelig i vejret,
uden at vi har fået mere for pengene.
Det måtte vi naturligvis gøre noget ved, hvorfor den del er blevet sendt i udbud.
Udbuddet indeholdt også en reduktion i antallet af opkrævninger I får som forbruger, nemlig fra 4 til 2
opkrævninger årligt, med en mulighed for at storforbrugere kan bibeholde fire årlige afregninger. Dette er i sig selv en besparelse for vandværket.
Samlet set en besparelse der potentielt kan komme op på kr. 30.000 årligt, og som vi i bestyrelsen
træffer beslutning om i løbet af ganske kort tid.
Regnskab:
Vi sendte også regnskabsudarbejdelsen i udbud, da vi her – som et levn fra den tid, hvor vi også var
el-leverandør – stadig har krav om ”stor” revision af vores regnskab indskrevet i vedtægterne.
Det ønsker vi at ændre på, da vi som mindre vandværk med udpumpning af færre end 200.000 kbm
vand årligt, ikke fra det offentliges side er krav om dette.
Derfor fremsætter vi også et ændringsforslag til vore vedtægter, så vi fremover kan anvende den
”mindre” model.
Vi får stadig en revisor til at gennemgå og opstille regnskabet, men da der er betydelig færre (lovmæssige) kontrolpunkter som en revisor skal gennemgå, vil vi også hér kunne finde en besparelse.
En mulig besparelse på kr. 10.000 årligt. Afhænger af jeres valg omkring ændringen af vedtægterne
og valg af revisor.
Bestyrelseshonorar:
Der har indtil nu været honorar for at sidde i bestyrelsen.
Det har været meget fair indtil nu, da der indtil nu har været større krav til bestyrelsesmedlemmernes
engagement i driften af vandværket.
Det er ikke længere tilfældet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at afskaffe honoraret.
En besparelse på kr. 32.000 årligt.
Afskrivning af vandværk:
En anden omkostningsreduktion, som dog ikke er penge der skal betales, er afskrivninger på vandværket.
Til og med regnskabsåret 2020 har bestyrelsen valgt en meget konservativ og tung afskrivningsmodel. En model, hvor man tog store årlige afskrivninger, for derefter at kunne spare op til kommende
eventuelle større vedligeholdelsesudgifter.
Fornuftigt nok på det tidspunkt den beslutning blev taget.
Selv om en afskrivning ikke er penge der skal betales (det er de allerede blevet), så har de dog indvirkning på det regnskabsmæssige resultat, da de bogføres som en udgift.
På vores seneste generalforsamling sagde vi, at vi i en kortere periode ville medfinansiere outsourcingen af vandværkets drift til Kibæk Forsyning over egenkapitalen.
Det gør vi regnskabsmæssigt ved at forlænge restafskrivningsperioden af vandværket fra tre til ti år.
Det er en mere realistisk periode, og vi er ganske trygge ved at gøre det, netop fordi vi har så solid
en egenkapital. Det er samlet set stadig en kortere periode end den af Danske Vandværkers anbefalede.
Besparelser generelt:
Ikke alle besparelser kan nå at slå fuldt igennem i indeværende regnskabsperiode, da vi jo allerede
er i gang med året, og da der også vil være nogle omlægningsomkostninger.
Ligeledes ser vi også ind i forøgede omkostninger på el. Det forventer vi vil normalisere sig igen,
men vi holder øje.
Men potentielt kikker vi ind i en årlig omkostningsreduktion på kr. 70.000. Det er da alligevel en slat
penge.
I den næste tid vil bestyrelsen også kikke på flere områder så som:
• Telefon og internetforbindelse (er i gang)
• Vandprøver (udbud)
Egenkapital
Vi lovede på den seneste generalforsamling at kikke på, om vores egenkapital er for stor, og/eller
om der er regler for størrelsen af en sådan.
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Vores egenkapital er pr. 31. december 2021 ca. kr. 1.8 mio. Heraf udgør den likvide beholdning ca.
kr. 1.6 mio.
Fra bestyrelsens side finder vi den beholdning af en passende størrelse. Den er med til at sikre os
muligheden af f.eks. at lave en ny boring, have tilstrækkelige midler når vandmålerne skal skiftes ud
om nogle år, og hvis der kommer en større reparation af værket eller ledningsnet.
Havde vi ikke en likvid beholdning til dette, ville vi skulle opkræve beløbet direkte hos jer forbrugere,
når omkostningen kom.
Det er for en virksomhed som vores ikke muligt at låne sådanne beløb i banken. Det har mange
vandværker måtte sande i tidens løb. I stedet kan man måske få kommunens hjælp til et lån, men
samlet set er det en dyrere og dårligere løsning end at have penge på kistebunden.
I bestyrelsen kalder vi den sunde fornuft at sikre vore forbrugere mod uventede høje opkrævninger.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at finde krav, regler, begrænsninger i dette, og da vores
budget og takstblad hvert år skal godkendes af kommunen, føler vi at vi har efterlevet det vi skal.
Men, i den sidste ende er det jo jer, generalforsamlingen, der beslutter dette. Fra bestyrelsens side
mener vi at den er på et passende niveau.
Vandprøver og pesticider
Vi får taget alle de vandprøver der lovmæssigt kræves af os. Det koster i øjeblikket mellem kr.
30.000 og kr. 60.000 om året, afhængig af den aktuelle cyklus. Ikke alle de omkostningstunge prøver
tages hvert år.
Vi vil kun se ind i flere og mere omfangsrigere prøver, derom er der nok ingen tvivl. Og disse nye
krav vil vi naturligvis blive ved med at efterleve i det omfang vi bliver dem lovmæssigt pålagt. Og
samtidig vil vi naturligvis også efterleve de grænseværdier der lovmæssigt er opstillet for drikkevand
i Danmark. Skulle vi komme i den situation, at en værdi overskrides, så sætter vi naturligvis ind, og
får lavet de nødvendige tiltag for at rette op på dette.
Der har i det seneste år været skrevet en del omkring pesticider i vand, også at der i vores ene boring er detekteret et stof der hedder ”N,N-dimethylsulfamid”, også kaldet ”DMS”. Ja selv Herning Folkeblad bad om et interview om sagen.
Også på de sociale medier er der skrevet meget omkring indholdet af netop dette stof i vores boring
med en fejlagtig påstand om, at vi kun kommer under grænseværdien fordi vi ”fortynder” vandet fra
denne boring med vandet fra vores anden boring.
Jeg vil derfor gerne her fortælle jer om fakta.
Grænseværdien for DMS i det vand vi leverer ud til jer forbrugere, er på 0,1 mikrogram pr. liter. Det
detekterede indhold af DMS er 0,016, svarende til 16/100 af grænseværdien.
Det samlede detekterede indhold af alle pesticider i det vand vi leverer til jer, er på 0,034, hvor
grænseværdien er 0,5. Altså 7/100 af grænseværdien.
Det er altså i det vand der kommer ud af jeres vandhaner.
I den boring, hvori der er detekteret pesticider, er resultatet for DMS 0,041. Det er 41/100 af det der
er tilladt. Summen af samtlige pesticider er i den boring målt til 0,06, svarende til 12/100 af grænseværdien.
Målingen i boringen er fra 29. april 2020, mens målingen jeg refererer til i drikkevandet, er fra 7. februar 2022. Den 28. august 2021 er der første gang foretaget måling af pesticider i det udledte drikkevand, hvor den for DMS var 0,022 og for de samlede pesticider 0,048. En reduktion til i år på hhv.
27% og 29%.
Jeg forventer at der i år også tages prøver af boringerne igen. Og jeg forventer et fald i forhold til
prøven i 2020.
Lad det være sagt ganske utvetydigt, at jeg til enhver tid vil gå til verbalt modangreb på personer der
forsøger at sprede usandheder om vores vandværk og kvaliteten af vores drikkevand.
Ny boring
Vi skal sikkert beslutte noget omkring den boring, hvori der er fundet pesticider.
Vi har to boringer, placeret på samme sted, men boret ned i to forskellige dybder og til forskellige
vandførende lag, adskilt af geologisk materiale (som jeg ikke skal gøre mig klog på). Vandet fra disse to lag har ikke forbindelse til hinanden nede i jorden.
De to boringer havde vi oprindeligt for at sikre forsyningen, såfremt den ene skulle få fejl (mekaniske
eller forureningsmæssigt).
Vi skal, sikkert inden for den kommende årrække, have lavet en plan for, hvad vi vil gøre, såfremt
pesticidniveauet i den ”øverste” boring skulle komme over grænseværdien.
Min forventning er, at vi i hvert fald ser 5-7 år frem i tiden, før der reelt skal laves noget omkring en
ny boring. Men det vil den kommende analyse af vandet fra boringerne kunne give os et praj om.
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Og kommer vi dertil, er det ganske behageligt at have en god egenkapital. Et forsigtigt skøn er, at en
ny boring det samme sted som de nuværende (bare dybere) løber op i en halv mio kroner. Det vil
blive betydelig mere, hvis boringen skal ligge et andet sted.
Takster for 2022
Vi har sat taksterne op for 2022. Og vi har indført nogle nye gebyrer. Det har I måske bemærket på
vores hjemmeside.
Det første for at sikre økonomien i driften af vores vandværk, og det sidste for at sikre, at ekstraomkostninger betales af dem der forårsager dem.
Stigningen er heldigvis ikke ret stor.
Den svarer til en årlig stigning på 225,- ved et forbrug på 25 kbm om året og til 260,- ved et forbrug
på 100 kbm om året.
Vi har to storforbrugere i vores forsyningsområde. De aftog i 2020 ca. 19.000 kbm af de 45.000 kbm
vi pumpede ud. Det svarer til 42%.
Derfor er det vigtigt, at disse storforbrugere har forståelse for sådanne stigninger, og at de også kan
leve med dem. For vi vil have svært ved at leve uden dem.
Jeg har talt med dem begge, og jeg har fået lov til at fortælle, at det er John Christensen og Kristian
Corneliussen. De siger begge det samme, nemlig, at de – som alle andre – hellere så, at prisen gik
den anden vej. Men selv om stigningen betyder op mod hhv. 7.000 og 4.000 om året for de to, så
kan de leve med det. Samtidig siger de også, at det betyder noget for dem at kunne bidrage til vores
lokalsamfund, og at vi har et vandværk i Studsgård.
Jeg tænker også, at vi andre kan leve med en stigning på op mod 250 om året også.
Afslutning
Som I kan høre, så har det seneste år, ligesom året før, været i økonomiens tegn. Og i optimeringens tegn.
Vi arbejder målrettet mod at sikre muligheden for at enhver i Studsgård kan indtræde i bestyrelsen
uden at have taget den store vandmestereksamen. Hvis bare man er interesseret i at tage de ledelsesmæssige beslutninger, og kikke ud i fremtiden, så skal man kunne stille op til valg. Vel vidende,
at de administrative og driftsmæssige aktiviteter varetages af professionelle samarbejdspartnere.
Vi er ikke færdige endnu, hvorfor disse områder vil fylde meget for bestyrelsen, også i de kommende
år.
Så er det rigtig dejligt, at I sidste år støttede os i at outsource driften af vandværket. Det giver os ro
til at fokusere på alt det andet.
Derudover skal vi arbejde med BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) der skal være med til at
beskytte alt drikkevand i Danmark mod nedsivning af pesticider. Fortidens synder kan vi ikke lige
ændre på, men vi kan gøre tingene bedre i fremtiden.
Samarbejde med Kommunen og Danske Vandværker skal vi også arbejde med, ligesom jeg håber,
at vi kan hjælpe med til at flere af de små vandværker outsourcer deres drift, til fordel for os alle.
Men nok for nu, tak fordi jeg måtte få jeres opmærksomhed, tak fordi I lyttede.
Og tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.
På bestyrelsens vegne
Erik Borg
Formand
>slut<
Spørgsmål: Jan H: Mht. honorar til bestyrelsen, er det kutyme og står det beskrevet nogen steder?
Erik B: Det stammer fra en anden tid hvor man lavede mange praktiske opgaver i bestyrelsen
Jan H: El koster. Har vandværket overvejet et solfangeranlæg.
Erik: God ide som moske kan tænkes ind i forbindelse med BNBO
Carsten M:: Hvorfor har vandværket ikke oplyst at der er fundet pesticider i vandet inden der blev
skrevet i Herning Folkeblad. Hvorfor lukker man ikke den boring der er noget i?
Erik: Herning Folkeblad så en større historie som vi blev en del af. Vi i bestyrelsen overvåger det løbende og vi ligger under lovmæssige grænseværdier på begge boringer.
Sam: Kan der ene boring ikke lukkes?
Morten K: De skal begge være i drift hele tiden for at der kan indvindes fra dem.
Carsten M: Man bør tilstræbe at vi leverer vand uden pesticider og lægger op til en åben diskussion.
Erik: Vi tager en åben dialog når vi når til punktet eventuelt.
Carsten M: Undrer sig over at regninger ikke længere ligger på E-Boks men skal hentes på hjemmesiden.
Erik: Det vil bestyrelsen se på
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Afstemning: Alle stemte for en godkendelse

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Sonja gennemgik regnskabet.
Årets resultat: DKK minus 10.640
Egenkapital pr. 31.12.2021: DKK 1.782.102
Ingen spørgsmål
Afstemning: Alle stemte for en godkendelse

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
Afstemning: Alle stemte for en godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
Vi ønsker at nedbringe omkostninger til adm. og derfor nedjusterer til minimumskrav.
Ændring til §7 mht. ændring af revision af regnskab da regnskabet lovmæssigt ikke skal revideres
Ændring:
Regnskabsåret skal være afsluttet senest 1. marts og årsregnskabet skal, sammen med bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ligge til gennemsyn på vandværket, senest 14
dage før generalforsamlingen, hvor det fremlægges til godkendelse. Gennemsyn kan aftales
med et bestyrelsesmedlem. Revisorerne har ret til uanmeldt kasseeftersyn.
Erik B: Ønsker en besparelse på administration. Begge modeller er lovlige.
Carsten: Er ansvarsfordelingen den samme?
Erik B: Det er altid bestyrelsen der er ansvarlig og vi har stadig en revisor på. Men det er de lovmæssige forhold der er over målet.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget.
Forslag fra Carsten Markussen:
Ændringsforslag til §14 i vedtægter: ”Indkaldelsen til generalforsamling skal sendes ud til andelshaverne på papir eller mail og desuden varsles via Facebook”, denne formulering erstatter
den nuværende sætning i vedtægterne ” ved, opslag på værkets hjemmeside”.
Referat fra generalforsamlinger skal ligge så man kan læse dem fra vandværkets hjemmeside.
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Carsten M: Synes ikke det er tilstrækkeligt at slå indkaldelsen op på hjemmesiden men skal også
sendes direkte til andelshaverne på mail eller brev.
Erik B: Sidste år stemte vi for nuværende model og der er et minimums krav.
Jan H: Hvordan sikrer bestyrelsen at alle har fået indkaldelsen.
Erik B. Vi opererer efter gældende vedtægter og det er vi pligtige til. Er de afsendelsestidspunktet eller
modtagelsestidspunktet?
Sam: Hvis du spørger de andre foreninger i byen så vil de sige det ikke er et problem.
Morten K: Kan ikke se Facebook skal stå i vedtægterne.
Torben K: Ønsker ikke vi skal tilbage til breve.
Carsten M: Ønsker der skal være en direkte henvendelse
Henning S: Vi indkalder på hjemmesiden og derudover Vandværkets Facebook sode og på Byens
fælles Facebook side samt byens mail som en ekstra service.
Erik B: Det drejer sig kun om indkaldelsen til generalforsamlingen
Afstemning: 2 stente for forslaget og 13 imod. Forslaget er forkastet

7. Budget for det efterfølgende regnskabsår – herunder fastsættelse af afgifter –
der godkendes efter generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med
eventuelle korrektioner af budget af indeværende år.
Torben fremlægger budget for 2022 og 2023 samt takstbladet.

Jan H: er de nye stigninger indberegnet. Hvordan ligger vi i forhold til andre vandværker?
Erik B: Vi ligger i den øvre tredjedel i Herning kommune.
Erik B: Vi er allerede 1/3 inde i året. Vi skal investere for at få en besparelse. Vi ønsker ikke at sætte
prisen op for at konsoliderer os mere.
Carsten M: da I ser på besparelse, er det så for at i ikke vil sætte prisen op?
Erik B: vi skal sikrer at vi får den rette vare til den rigtige pris.
Torben K: Vi kan ikke sælge mere vand, så må se på omkostninger.
Morten K: Vi har fuld fokus på vores omkostninger for at bevare vandværket.
Afstemning: Vedtaget

8. Valg af formand (lige år).

Erik Borg er på valg og genopstiller
Genvalgt

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to lige år og to ulige år).
Morten Knudsen og Torben Kragh er på valg
Genvalgt
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10. Valg af to suppleanter (hvert år).

Erik B: Bestyrelsen har ikke nogen forslag.
1. Jan Henschke
2. Søren Eriksen
Begge blev valgt

11. Valg af revisor (hvert år).

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen vælger mellem to tilbud fra følgende:
Damgaard og Enevoldsen
Anker Høst
Erik B: Bestyrelsen anbefaler Anker Høst da vi fremover vil bruge samme firma til bogholderi.
Carsten M: Er det ikke godt at holde det adskilt så man kontrollerer sig selv.

Erik B: Det er jer som generalforsamling som skal beslutte det.
Søren E: Da der skal vælges revisor hvert år, kan vi vælge det bestyrelsen indstiller.
Afstemning: Anker Høst fik 14 stemmer - Damgård & Enevoldsen fik 1 stemme

12. Eventuelt
Erik B: Vi går tilbage til drøftelsen omkring pesticider. Bestyrelsen vil altid overholde gældende grænseværdier for pesticider.
Jan H: Hvor lang tid er der til det er nået ned til den nederste boring?
Morten K: Der er over dobbelt så langt ned. Jeg vil ikke pålægge forbrugerne en ny boring før tid. Men
vi arbejder med planer for bl.a. nye boring.
Søren E: Fakta er at vandet er godkendt og skal ikke gå ud og investerer nu.
Torben K: Ikke nu men vente til der er behov.
Carsten M: Vi skal ikke acceptere andet end 0 pesticider.
Jan H: Laver I prøver på andre stoffer?
Erik B. Vi kører efter de prøver myndighederne forskriver. Ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamling.
Carsten M: forslår at vi skal arbejde på en 0 løsning over en 3-5 år og følger trenden i målingen.

Henning Skallebæk
Referent

Jan Henschke
Dirigent.
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