






Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Tommy Bagger Andersen 75 stemmer

Henrík Nielsen 29 stemmer

Dermed var John Bøjlund, Axel Mplgaard Andersen og Tommy Bagger Andersen genvalgt til bestyrelsen.

Begge suppleanter var på valg og havde meddelt, at de var villige til genvalg nemlig:

Ole Sørensen (første suppleant)

Thais Merrild (anden suppleant)

Da der ikke var andre fra salen der ønskede at opstille, blev begge suppleanter genvalgt.

Dagsordenens pkt. 7. Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant, Kjeld Frederiksen havde meddelt, at han ikke varvillig tilgenvalg. Fra bestyrelsens side

foreslog man Jørgen Måløv. Jørgen Måløv kunne ikke være til stede på generalforsamlingen, men han

havde indvilliget i at lade sig opstille som bilagskontrollant. Rene Leen meddelte, at han også ville stille op

som bilagskontrollant. Efter skriftlig afstemning fordelte stemmerne sig som følger:

Jørgen Måløv 36 stemmer

Rene Leen 28 stemmer

Dermed var J/rgen Måløv valgt som bilagskontrollant for 2017.

Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt:

Rene Leen spurgte, hvad derville ske med pasningen af Vandværket hvisiohn Bgjlund skulle blive syg. John

svarede, at så ville Axel Mplgaard Andersen tage over.

Steffen Brandorff havde spørgsmål vedrørende reduceret mængde sæbe i forbindelse med det

kalkreducerede vand. Viggo sagde, at man skulle forvente, at reducere sit sæbeforbrug med ca. en

tredjedel af hvad man har været vant til.

En deltager fra salen sagde: Husk at lægge budgettet ud på hjemmesiden.

Da ingen andre ønskede ordet hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

John Bøjlund sagde tak for det gode fremmøde og kom godt hjem.
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Store Heddinge VandværkA.m.b.a.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Vandværkets primære aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Vandet distribueres dels til egne

forbrugere, dels til andre vandværker i form afnødforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Vandværket har i 2016 udpumpet i alt 211.580 kubikmeter vand. Vandværket har faktureret vand til egne forbrugere,

svarende fil 179.391kubikmeter. Det giver umiddelbart et svind pâ, 32.189 kubikmeter eller 15,2Vo. Trækker vi herfra
skyllevand til filtrene, samt vand til brug ved test af blødgøringsanlæg, i al|4.323 kubikmeter, kommer vi ned på et tab

af 27.866 kubikmeter eller 73,2o/o. Dette tab dækker over vand til brandslukning samt regulære brud på ledningsnettet.

Det inkluderer ligeledes vand til skylning i forbindelse med etablering af nyt ledningsnet. Et regulært ledningsbrud
skete i foråret 2016, hvor det viste sig at Vandværkets udpumpede mængde steg med ca. 150 kubikmeter i døgnet.

Inden bruddet blev fundet, var der gået 101 dage, hvilket betyder at rundt 15.150 kubikmeter over perioden, var løbet

i kloakken. Trækker vi også denne mængde fra, er tabet fra ledningsneltet 12.716 kubikmeter, eller 6,0 %. Endelig kan

vi fratrække vand solgt til andre vandværker som selv opkræver den grønne afgift. Det betyder attab fra ledningsnettet

bliver 9.176 kubikmeter eller 4,3o/o.

Omkostningen pga. det store ledningsbrud beløber sig til kr. 47.905,31kr.

En investering i et blødgøringsanlæg er fortsat i 2016, og blev endeligt besluttet ved den ekstraordinære

generalforsamling 15-09-2016, og forventes klar April 2017, det har givet anledning til megen debat.

Færdiggjorte investeringer er "Nørregade/Sigerslevvej projektet", som omfatter Nørregade,kronhøjvej II,

Kappelkærvej,Præstevænget og Sigerslevvej. Sigerslevvej blev noget dyrere end først beregnet, da man

udvidede området fra Erikstrupvej til Trommeslagervej .Ligeledes færdiggjort er "Skyllevandsanlæg projektet".

Nødforsyningen mellem Strøby Egede og Store Heddinge Vandværk er sat i drift, så vi kan levere vand til

Strøby Egede, Klippinge og Holtug Vandværker eller omvendt.

Der er ydet rådgivning til andre vandværker

De samlede investeringer for 2016 blev på næsten 2,8 mio.kr

Sagen imod Stevns Kommune i forbindelse med omlægningen af kloak- og vandledninger udført i2013,blev afsluttet

i 2016. Resultatet blev at Vandværket, i et forlig, har betalt kr. 35.000 kr. til Kommunen.

2 boringerne på Trommeslagervej er truet af en forurening. Det har aT gøre med nedsivning af pesticider. Endelig

afgørelse fra Regionen forventes i2017.
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Driftsregnskab 2016
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Omsætning 2016
 Fast afgift 1.149.729       1.155.550

 M3 afgift 1.423.308 1.520.000

 Andre forbrugere 74.395 74.095

 Tilslutningsbidrag 110.396          110.396

 Netto omsætning 2.757.828       2.860.041
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Variable omkostninger 2016

 Værk -1.160.380 - 1.214.634

 Boringer -67.860 -247.318

 Distribution -1.192.217 -1.149.722

 Løn og sociale omkostninger               -1.383 0

 Variable omkostninger                  -2.421.840        -2.611.674

 Bruttoresultat 335.988 248.367
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Eksterne omkostninger 2016

 Administration -886.504 -812.960

 Andre indtægter/omk. -1.078 -4.706

 Eksterne omkostninger -887.582 -817.666

 Resultat før fin. poster -551.594 -569.299
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Finansielle poster & Resultat 2016

Finansielle indt. 955    1.215

Finansielle omk. -183.282        -190.315

 Finansielle udgifter -182.327       -189.100

 Resultat før SKAT -733.921       -758.399

 Resultat før afskrivninger 517.402 464.339
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Nøgletal i regnskab
2016

 Faste bidrag          2.090 2.101

 M3 egne forbrugere                            179.369 190.000

M3 andre vandværker                           3.540        7.500
M3 andre forbrugere                                   22             50

M3 i alt                                                182.931 197.550
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Nøgletal i regnskab
2016

 Vand ind m3 222.127

 kWh på Kildepladserne 53.852

 kWh pr. m3 vand ind 0,242

Vand ud m3 214.609

 kWh på Vandværk 99.314

 kWh pr. m3 vand ud 0,463

Samlet kWh m3 ind og ud 0,705

Pris for ’el pr. m3 0,358
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Projekter 2016

 Nørregade / Sigerslevvej                   2.276.034

 Skyllevandsanlæg 512.184

 Nødforbindelse til Rødvig            0

 Igangværende arbejde                   261.718

 Projekter i alt 3.049.936
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Balance poster
 Bank inkl. Kassekredit 1.238.262

 Tilgodehavende egne forbrugere -2.539

 Andre tilgodehavende 79.792

 Omsætningsaktiver 1.315.515

 Samlet varegæld -605.634   
Skyldig grøn afgift -612.599

 Skyldig MOMS -249.574

 Skyldige driftsomkostninger -1.467.807
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Fremmed finansiering

 Kassekredit 300.000 6,75%

 KommuneKredit I -4.559.820 2,67%

 KommuneKredit II -1.938.280 2,08%

 KommuneKredit III -1.967.900 1,74%

 KommuneKredit IV                  0                              0,5%

 Renter på lange lån                -176.658           

 Afdrag på lange lån               - 244.455                       
Likviditet til lange lån             -421.113           
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Budget 2017
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Omsætning 2017
 Fast driftsbidrag 1.149.500 1.149.729

 M3 bidrag inkl. blødgøring 1.687.185 1.423.308

 Andre forbrugere 68.680 74.395

 Tilslutningsbidrag 110.392 110.396

 Omsætning 3.015.75      2.757.828
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Vejen til blødere vand Budget 2017

 Omsætning 247.185

 Råvarer -200.474

 Andre omkostninger -75.000

 Forventet Resultat 1st år -28.289
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Variable omkostninger 2017

 Værk - 1.014.316        -1.160.380

 Blødgøringsanlæg -275.473               0
 Boringer -251.650 -67.860
 Distribution - 1.025.745 -1.192.217
 Løn og sociale omkostninger                 0 -1.383

 Variable omkostninger 2.567.184       -2.411.248

 Brutto resultat 448.573          335.988
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Eksterne omkostninger 2017

 Administration                            -574.920      -649.672

 FAS                                                  -40.750 -146.340

 Bogføringsass.                               -100.000 90.492

 Andre indtægter                               14.000 -1.078

 Faste Omkostninger                      -701.670     -887.582

 Resultat før finansielle                  -253.096     -551.594
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Finansielle poster & Budget 2017

Finansielle indt. 0 955

Finansielle omk. -223.172 -183.282

 Finansielle udgifter -223.172 -182.327

 Resultat før SKAT -476.268           -733.921

 Resultat før afskrivninger     836.577            517.402
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Nøgletal i budget 2017

 Faste Bidrag                                          2.090 2.090

 M3 egne forbrugere                         180.000 179.369

 M3 andre vandværker                          3.000 3.540

 M3 andre forbrugere                                100  22

 M3 i alt                                                183.100 182.931 

                                        Bilag 3 side 7



Investeringsbudget 2017

 Nødforbindelse til Rødvig 600.000

 Blødgøringsanlæg 1.400.000

 Investeringer i alt 2017     2.000.000
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Fremmed finansiering i budget 
2017

 Renter på lange lån                    -213.172        -176.658

 Afdrag på lange lån                   -308.734       -244.455

 Samlet likviditet til lange lån   -521.906         -421.113
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Fra: Rene Leen [mailto:rl@eklow.dk]  
Sendt: 23. april 2016 10:07 
Til: storevand StoreHeddinge 
Emne: Forslag til ændring af vedtægter for Store Heddinge Vandværk 
 
Oprindelige ordlyd 
 
Stemmeret og afstemninger  
§ 9  
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.  
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.  
Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.  
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.  
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.  
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når 
mindst 2/3 af disse stemmer for.  
Er kun den anden af disse 2 betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- 
eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte 
stemmeberettigede. 
 
Ændret ordlyd 
 
Stemmeret og afstemninger  
§ 9  
Hvert medlem har én stemme per ejendom (matrikel) med én eller flere vandmålere. 
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.  
Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.  
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.  
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.  
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når 
mindst 2/3 af disse stemmer for.  
Er kun den anden af disse 2 betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- 
eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte 
stemmeberettigede. 
 

Med venlig hilsen 
Rene Leen 
 
Byenden 1 B 
DK-4660 Store Heddinge 
Danmark 
 
Mobil: +45 40 73 80 13 
 
E-mail: RL@EKLOW.DK 
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Pressemeddelelse. 

Store Heddinge Vandværks bestyrelse har gennem nogen tid erfaret, at der blandt nogle af 

vandforbrugerne er en del misforståelser og urigtige påstande. Dem vil vi gerne have udryddet. På det 

allerseneste har en gruppe i Sigerslev rundsendt en skrivelse til forbrugerne der, om at møde frem ved 

vandværkets generalforsamling torsdag d. 30. marts kl 19.30 på Hotel Stevns, for at vælte den siddende 

bestyrelse fordi, som det hedder i skrivelsen; ” bestyrelsen er udygtig og pengene fosser ud af kassen”! 

På dagsordenen for generalforsamlingen er der forslag om vedtægtsændring vedrørende stemmeret. Her 

ønskes een stemme pr. andelshaver ændret til een stemme pr. bolig. En evt. vedtagelse medfører at en 

boligejer med  flere ejendomme, boligforeninger m.fl. kan dominere enhver afstemning, hvilket jo ændrer 

ideen med andelsselskaber totalt ! Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale denne vedtægtsændring. 

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre vandforbrugerne i Store Heddinge til at møde frem og deltage i 

generalforsamlingen og få rettet  misforståelser og få de rigtige korrekte oplysninger, før de afgiver deres 

stemme.   
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