Skamstrup Vandværk
A.m.b.a.

Fællesskab

Marts 2019

Vandværkets Nøgletal – 2018

Antal medlemmer januar 2018

: 185

Antal medlemmer december 2017

: 185

Udpumpet vand i 2018

: 22.960 kubikmeter

Faktureret vand i 2018

: 21.559 kubikmeter

Vandspild 2018

: 6,1 %

Indtægter i 2018

: kr. 342.328,46

Udgifter i 2018

: kr. -500.378,63

Overskud på drift i 2018

: kr. -158.050,17

Formandsberetning 2019.
Indledning: 2018 var et år med mange udfordringer, som er blevet løst hen ad vejen.
Vandspild:
Vandværket har i 2018 udpumpet 22.960 m3 – og faktureret 21.559 m3 - hvilket giver et vandspild på 1.401 m3 –
svarende til 6,1 %.
Det er uforståeligt, da der ikke har været kendte lækager på ledningsnettet. Dog er der fundet en mindre utæthed for
nylig. Hvis man observerer ”noget usædvanligt” i området, som kunne tyde på utæthed eller brud på ledningsnettet
beder vi om, at dette meddeles til formanden.
I øvrigt kan vi kun henstille til, at forbrugerne aflæser sin vandmåler mindst 1 gang månedligt, noterer aflæsningerne
og holder øje med evt. vandspildeller utæthed.
Vandspild efter måleren er den enkelte forbrugers ansvar – og det kan være rigtig dyrt, har vi konstateret i flere
tilfælde.
Vandanalyser:
Der er foretaget 4 analyser i 2018: 3 mindre alm. samt 1 stor og dyr analyse (kr. ca. 14.000) Der er en analyse på
nitrit, som har overskredet grænseværdien, må max være 0,01 men var på 0,02, vi arbejder på sagen.
Udskiftning af vandmålere:
Udskiftningen af vandmålere forløb ikke helt som planlagt.
Siden 2012 har målere været fra Diehl, og vi var egentlig indstillet på at forsætte med disse målere efter et møde i
sommeren 2018 med salgschef fra Diehl.
Kort tid herefter erfarede vi imidlertid, at en forestående kontrakt om levering af målere, skulle indgås med Diehl
fabrikken i Tyskland – endvidere, at der havde været problemer i andre vandværker med nye målere fra Diehl.
Diehl havde måttet erstatte udskiftning af flere tusinde målere i flere vandværker til gene både for vandværkerne og
forbrugere.
På ovennævnte baggrund og vores egne erfaringer med målerne gennem årene, besluttede vi at droppe Diehl og
søge en ny leverandør.
Valget faldt på målere fra Kamstrup – et stort dansk firma.
Målerskiftet kom således senere i gang end planlagt og så sent, at vi ikke administrativt kunne få et helt nyt
aflæsningssystem til at fungere pr. 31/12-2018.
Faktureringen for 2018 er derfor foretaget på grundlag af aflæsningen på de udskiftede gamle målere.

Større omkostninger i 2018:
De samlede omkostninger til ”reparation, vedligeholdelse og nyanlæg” udgjorde i alt kr. 221.029,01.
Heraf ”større beløb”,
 166.000 kr. til nye målere og vvs arbejde.
 12.000 kr. til Xergi – fejlfinding på PLC og omprogramering og justering af stop til hjælpepumper samt
fejlmelding på fællespumpe.
 6.000kr. til Dahlgaard for serviceeftersyn på pumper.
 3.000 kr. til termografering af el-tavler
 2.000 kr. til vvs ifb.m. fejlfinding af utætheder.
Den årlige fakturering til medlemmerne af vandafgift.
Vi har hver eneste år måtte udsende rykkerskrivelser til 25-30 medlemmer om at vandafgifterne ikke bliver betalt til
den fastsatte betalingsfrist – og at dette således ej heller sker - trods det i rykkerskrivelserne præciseres, at
vandværket forbeholder sig ret til at lukke for vandet, hvis den nye betalingsfrist heller ikke overholdes.
Formanden har i disse tilfælde været så ”venlig” overfor medlemmerne, at kontakte pågældende medlemmer
telefonisk, og mundtligt gøre medlemmet klart, at der lukkes for vandet, hvis betaling ikke sker omgående.
Det er en kedelig adfærd, som kræver unødigt mange og spildte administrative ressourcer i vandværket, det kan
ingen være tjent med.
De nye retningslinjer vil fremover derfor være, at der uden yderligere varsel lukkes for vandet, hvis der ikke betales
efter en ny betalingsfrist i en rykkerskrivelse.
Så må medlemmet betale for ”lukkegebyr” og ”åbningsgebyr”.
Planlagte opgaver i 2019:
1:
I forbindelse med den hidtidige kasserer ønsker at stoppe, på grund af helbredsmæssige årsager, er det besluttet at
outsource Regnskabet og det daglige bogholderi m.m. til VKST i Sorø.
I det første halvår vil der derfor ekstraordinært skulle produceres div. data/opgørelse til VKST for at de kan overtage
opgaven. Dette varetages af den afgående kasserer.
2: Det indhentes priser på nyt gulv i vandværket. Ellers har vi ikke de store planer

Skamstrup Vandværk
Regnskab 2018
Resultatopgørelse / periode:
1. januar 2018 - 31. december 2018

INDTÆGTER
Vandafgift/fast afgift
Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning
Gebyrer medlemmerne
Renteindtægter Bank

Resultatopgørelse 2018

336.058,11
4.669,40
575,00
1.025,95

> Resultatopgørelse 2017

342.328,46

341.261,03
4.669,40
0,00
1.121,26

347.051,69

-500.378,63

139.225,00
31.312,54
0,00
23.202,84
8.110,00
25.690,00
3.472,00
2.493,80
3.609,95
200,00
4.371,03
15.000,00
25.000,00
600,00
4.953,00
1.600,00
1.566,75
5.237,23
1.084,21

-296.728,35

UDGIFTER
Afgift ledningsført vand - Skat
Reparation/vedligeholdelse/nyanlæg
Vand fra andet vandværk
El-forbrug
Vandanalyser
Tilsyn Vandværk
Ledningsregistrering:
TDC / alarmsystem
Generalforsamling/Bestyrelsesmøder
Holbæk Vandråd
Kontingent Vandværksforening
Honorar Formand
Honorar Regnskabsfører
Transportudgifter
Forsikring
Porto
Gebyr Bank
Kontorudgifter
Afskrevne fordringer

Periodens resultat

135.624,69
221.029,01
2.751,00
23.092,57
19.039,50
25.550,00
2.195,00
2.277,87
3.490,67
200,00
4.421,37
22.950,00
25.000,00
1.024,40
5.141,71
1.800,00
1.581,75
3.209,09
0,00

-158.050,17

Bestyrelsen skal foreslå periodens resultat overført til Vandværkets egenkapital

50.323,34

Skamstrup
Vandværk
Regnskab 2018
Balance pr. 31. December 2018

AKTIVER
Bankkonto / drift
Bankkonto / renteaftale
Tilgodehavender:
>Moms
>Restance medlemmerne
>Øvrige tilgodehavender
Aktiver i alt

31.12.2018

>

31.12.2017

104.358,45
607.186,49

161.482,18
756.160,54

67.580,58
1.650,00
3.332,50

23.983,53
0,00
2.005,26

784.108,02

943.631,51

640.180,76
158.050,17
300.000,00
1.977,43

589.857,52

784.108,02

943.631,46

PASSIVER
Egenkapital/overført fra sidste år
Periodens resultat
Hensat t/reparation/nyanlæg
Gæld:
Passiver i alt

50.323,24
300.000,00
3.450,70

Skamstrup, den 21. februar 2019

Hans Henrik Ulrich

Birger Sørensen

Erik Larsen

Carsten Gelting

Regnskabet er revideret og fundet i orden

Jan Slott

Niels-Erik Jensen

Henning Bach

Skamstrup Vandværk
Budgetforslag 2019

INDTÆGTER
Vandafgifter/fast afgift
Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning

335.000
3.500

338.500

UDGIFTER
Vandafgift - Skat
Reparation/vedligeholdelse

137.000
38.398

Ledningsrgistrering

2.500

Kamstrup - årlig licens

4.352

El-forbrug

24.000

Vandanalyser

10.000

Tilsyn vandværk

25.550

TDC / Alarmsystem

2.500

Generalforsamling/Bestyrelsesmøder

5.000

Holbæk Vandråd
Kontingent/Vandværksforeningen

200
4.500

Honorar/Formand

15.000

Honorar/Regnskabsfører

15.000

VKST - Regnskab,fakturering m .m.

25.000

Transportudgifter

1.000

Kursusudgifter

7.000

Forsikring

5.500

Porto

2.000

Gebyrer/Bank

2.000

EDB - materiel

10.000

Kontorudgifter

2.000

Resultat før finansieringsindtægter:
Finansieringsindtægter
Budgetteret årsresultat

-338.500
0

0

0,00
0

Skamstrup Vandværk
Udpumpet vand/vandspild - 2018
Efter FM-måler på Vandværk:
1. januar- aflæst til:
31. oktober aflæst til:
Vand fra Mørkøv - m3
Udpumpet m3
Faktureret m3
Vandspild m3
Spild-%

275.665
298.363
262
22.960
21.559
1.401
6,10

Skamstrup Vandværk
Formand: H.H. Ulrich - tlf: 20320558
Kasserer: Karen Jørgensen

Takstblad
Gældende fra 1. januar 2019

Driftsbidrag:
Kr.

550,00 + moms - Fast årlig afgift incl. Målerudskftning

Kr.

4,50 + moms - Kubikmeterpris

Kr.

6,37 + moms -Statsafgift pr. m3

Nytilslutning:
Kr.
Kr.

4.000,00 + moms - Tilslutningsafgift
14.000,00 + moms - Hovedledningsbidrag
- samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Gebyrer:
Kr.

100,00

- Rykkergebyr

Kr.

200,00

- Lukkegebyr (ved mgl. Betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder

Kr.

300,00

- Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.)

Kr.

200,00

- Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat

Kr.

200,00

- Timebetaling til dækning af ekstraordinær indsats Bestyrelsen må anvende

Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel.

for at finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.
- Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning
fra Skat.

Bestyrelsen for Skamstrup Vandværk efter generalforsamlingen
21. marts 2019

Formand:

Hans Henrik Ulrich, Grydebjergvej 28,
Skamstrup, 4440 Mørkøv
mob. 20320558
e-mail: hh@ulrich.dk

Kasserer:

Karen Jørgensen
Tlf 87405214

Sekretær:

Carsten Gelting
Sørningevej 15, 4440 Mørkøv
Tlf. 59275405
e-mail: gelting@live.dk

Teknik & El:

Erik Larsen, Grydebjergvej 7
Skamstrup, 4440 Mørkøv
Tlf. 59274255, mob. 51648674
e-mail: elskamstrup@mail.tele.dk

Medlem:

Henning Bach
Lindholtvej 11, 4440 Mørkøv
Tlf. 59274407, mob. 30734407
e-mail: perlen@dlgtele.dk

Suppleanter:

Niels Frimann Pedersen og Tommy Weilbach

Revisorer:

Jens Christensen og Frederik Eriksen

Vandværkspasser: H. H. Ulrich, Tlf. 20320558
Fejl og mangler i vandforsyningen meddeles til Formanden
eller et bestyrelsesmedlem.

