Skamstrup Vandværk
A.m.b.a.

Fællesskab

Juni 2020

Vandværkets nøgletal – 2019

Antal medlemmer 2019:

185

Antal medlemmer december 2019:

185

Udpumpet vand i 2019 1. nov.2018 - 31. dec. 2019, m3:

29.171

Faktureret vand i 2019, m3:

27.386

Vandtab inkl. Forbruget på vandværket, m3:

1785 (6,1%)

Indtægter 2019, kr.

212.317,57

Udgifter 2019, kr.

219.590,96

Underskud 2019, kr.

7.273,39

Formandens beretning 2020
Som I ved måtte vi udsætte generalforsamlingen i marts, derfor holdes den nu med 3 måneders
forsinkelse. For at undgå yderligere forsinkelse og at komme ind i ferietiden, fandt vi det nødvendigt at
indkalde med personlig udbringning den 7. juni, det var egentlig meget hyggeligt, da det var en søndag og
en del medlemmer var hjemme og ude i det gode vejr så vi fik en lille snak et par steder
Der er ikke to år der er ens i vores vandværk. I år har vi ikke længere haft problemer med at få aflæst
vandmålere, det sker helt automatisk, når man fylder bilen med kone, antenne og udstyr og kører forbi
forbrugernes huse, så går målingerne lige så stille ind på den medbragte modtager, som så sender
resultatet videre til computeren, hvorfra vi kan udskrive regninger.
En anden ting der også er anderledes med det nye system er, at jeg, hvis jer ser for stort vandforbrug i
vandværket, kan gå ind i programmet og se om der skulle være en forbruger, der evt. har en læk, jeg kan
nu stadig godt lide at ringe til de sædvanlig mistænkte, men behøver det ikke.
Dermed være ikke sagt, at I skal lade være med at aflæse jeres målere, udslippet kan være så småt, at det
dårligt registreres, sådan oplevede forsamlingshuset det. Vi fandt under huset en mini-utæthed (under én
mm) i et PEL- rør, tab på ca. 100m3.
Det er noget der er sket over tid og derfor vanskeligt at registrere, men systemet fortæller dog, at der er en
læk hos Søren Skovgaard, når der bruges højtryksrenser til maskiner eller stald, så jeg ringede et par
gange, indtil vi fandt ud af, at det kun kunne tilskrives renlighed.
I august måned holdt vi ekstraordinært bestyrelsesmøde, fordi der i et prøveresultat viste sig at være
coliforme bakterier, jordbakterier, i vores vand. Prøvetallet var på 9, altså noget højt. På ledningsnettet, det
vand I fik ud af hanen, var tallet noget lavere. Det var ikke på noget tidspunkt farligt har vi fået forsikret fra
Dons laboratorium.
Vi valgte dog at handle på det: fjernede sten og jord fra låget på renvandsbeholderen. Jorden lå der ikke
oprindeligt, men var kommet til gennem tiden. Der var lagt sten på tjærepappen på låget for at beskytte det
mod solen, men gennem de sidste knap 40 år, havde der også samlet sig en del jord. Vi havde en ide om,
at det måtte være nedsivning fra den jord der var kommet på låget, der var årsag til bakterierne. Derfor
besluttede vi at lave fast tag over beholderen, så en lignende situation kunne undgås. Det blev lavet i en
periode med megen regn, og taget er tæt. Udgiften var 8.000 kr. for at få fjernet jord og sten og 46.800 kr.
for taget over renvandsbeholderen. Denne udgift havde vi ikke forudset, så vi ender med et underskud på
budgettet.
Nye prøver fra Dons laboratorium har vist at problemet er løst.
Inde på vandværket har vi fået undersøgt renvandsbeholderen under filtrene og udskiftet nogle pakninger,
og så har vi fået renset rislebakkerne, hvilket kostede 18.352 kr.
Sidste år besluttede vi at outsource regnskabet til VKST i Sorø for at lette arbejdet for en ny kasserer.
Det har ikke været som forventet, Karen vil komme nærmere ind på det.

Projekter i 2020:
Nyt gulv i vandværket, malingen kan ikke holde det mere.
Vi har fået tilbud fra Mørkøv Murerforretning på klinker 15 x 15 pris ca.30.000 kr. I dette er indbefattet
ophugning af gulv og nedlægning af gulvafløb.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde

Skamstrup Vandværk A.m.b.a.

Regnskab 2019 og Budgetforslag for 2020
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

INDTÆGTER
Vandafgift inkl. fast afgift
Vandskat
Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning
Gebyr medlemmer
Renteindtægter
Nettoresultat
UDGIFTER
Reparations og vedligehold
Nyt anlæg og pumper
Vand fra andet vandværk
Pasning af vandværk
El-forbrug
Vandanalyser
Ledningsregistrering
Forsikring
TDC alarmsystem
Vedligeholdelse af ledningsnet
Produktionsomkostninger
Honorar Formand
Honorar regnskabsfører
Transportudgifter
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Kontingent Vandværksforeningen
Holbæk Vandråd
Kontorudgifter
Porto
Gebyr Bank
Telefon
Hjemmeside
Edb-udgifter
Administrationsomkostninger
Udligning af momskonto
Omkostninger i alt
Periodens resultat

Resultatopgørelse
2018

Resultatopgørelse
2019

Budget
2020

336.058,11
-135.624,69
4.669,40
575,00
1.025,95
206.703,77

335.011,41
-137.930,00
5.562,77
2.400,00
450,18
205.494,36

390.000
-169.000
3.515
400
0
224.915

30.558,01
198.421,00
2.751,00
25.550,00
23.092,57
19.039,50
2.195,00
5.141,71
2.277,87

19.843,50
54.800,00
0,00
25.340,00
17.726,80
25.871,00

55.727,28
0,00
364.753,94

7.982,48
156.882,74
15.000,00
15.000,00
46,00
200,00
3.897,20
4.495,37
200,00
2.559,00
2.000,00
2.054,93
2.173,04
384,00
7.872,93
55.882,47
2,54
212.767,75

42.200
30.000
0
25.550
26.000
25.000
2.200
5.578
1.500
4.500
162.528
15.000
26.000
1.000
450
4.000
4.900
200
2.500
1.000
1.200
2.200
350
3.000
61.800
0
224.328

-158.050,17

-7.273,39

587

309.026,66
15.000,00
25.000,00
1.024,40
3.490,67
4.421,37
200,00
3.209,09
1.800,00
1.581,75

5.318,96

Skamstrup Vandværk
Formand: H.H Ulrich – tlf.: 2032 0558
Kasserer Karen Jørgensen 2147 5459

Takstblad
Gældende fra 1. januar 2020

Driftsbidrag:
Kr.
Kr.
Kr.

550,00
4,50
6,37

+ moms
+ moms
+ moms

Fast årlig afgift inkl. målerudskiftning
Kubikmeterpris
Statsafgift pr. m3

+ moms
+ moms

Tilslutningsafgift
Hovedledningsbidrag,
samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Ny tilslutning:
Kr.
Kr.

4.000,00
14.000,00

Gebyrer:
Kr.
Kr.

100,00
200,00

Kr.
Kr.
Kr.

300,00
200,00
200,00

Rykkergebyr
Lukkegebyr (ved manglende betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder,
Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel)
Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.)
Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat
Timebetaling til dækning af ekstraordinære indsats Bestyrelsen må anvende for at
finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.
Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra
Skat.

Skamstrup Vandværk

Formand: H.H Ulrich – tlf.: 2032 0558
Kasser Karen Jørgensen tlf.: 2147 5459

Forslag til Takstblad
Gældende fra 1. januar 2021

Driftsbidrag:
Kr.
Kr.
Kr.

650,00
4,50
6,37

+ moms
+ moms
+ moms

Fast årlig afgift inkl. målerudskiftning
Kubikmeterpris
Statsafgift pr. m3

+ moms
+ moms

Tilslutningsafgift
Hovedledningsbidrag,
samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Ny tilslutning:
Kr.
Kr.

4.000,00
14.000,00

Gebyrer:
Kr.
Kr.

100,00
500,00

Kr.
Kr.
Kr.

500,00
600,00
400,00

Rykkergebyr
Lukkegebyr (ved mgl. Betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder,
Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel)
Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.)
Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat
Timebetaling til dækning af ekstraordinære indsats Bestyrelsen må anvende for at
finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.
Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra
Skat.
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