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Hjemmeside: www.tune-vand.dk
Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag 10. august 2020 kl. 19.00
Tune Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.

Behandling af indkomne forslag
Forslag stillet af bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Tune Vandværk udtræder af
vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Se mere i bilagssektionen samt
på www.danskevv.dk
Vandværkets revisor Finn Thomassen EY vil uddybe på generalforsamlingen.
Forslag stillet af Dan Bjerring:
Hvis bestyrelsesmedlemmer for Tune Vandværk skal oppebære honorar, kan dette
KUN ske efter vedtagelse som SELVSTÆNDIGT punkt på generalforsamlingens
dagsordenen. Eventuelle honorarer skal fremgå af dagsordenen.

5.

Budget, herunder takstblad, for det/de kommende år forelægges til godkendelse
-

Bestyrelsens indstilling til takster for år 2020

-

Bestyrelsens indstilling til etablering af fjernaflæste målere af mærket

Kamstrup samt indgåelse af en 12 års netværksaftale for indsamling af data. 6. Valg af
medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a) Bestyrelsesmedlemmer, afgående er
- Bjarne Nielsen ikke mulig for genvalg
- Finn Hansen
villig til genvalg
- Lennart Frølund
bestyrelsens indstilling til bestyrelseskandidat
b) suppleant, afgående er
7.

Valg af revisorer i henhold til §12
-

8.

John Sjølander ikke villig til genvalg
Ole Nielsen
bestyrelsen indstilling til suppleant
Karsten Vestergård
bestyrelsen indstilling til suppleant

EY

Eventuelt.

bestyrelsen indstiller til genvalg

BERETNING FOR ÅRET 2020
Året der gik.
Året forløb meget tilfredsstillende. Stabil vandleverance, ingen brud på hovedledningen, men et
par brud på private stikledninger, alle vandkvalitetsmålinger overholdt normer og kvalitetskrav og
ingen større økonomiske negative overraskelser.
De største aktiviteter i vandværket var etablering af målerbrønde samt fremtidsplanerne for
etablering af fjernaflæste målere samt den fortsatte nedsættelse af målerbrønde.

Økonomi.
Et tilfredsstillende driftsresultat - overskud på mere end kr. 600.000 (budget var et mindre
underskud)

Vandkvaliteten: stadig helt i top.
Alle vandkvalitetsmålinger, viste meget tilfredsstillende resultater.
Prøveresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside www.tune-vand.dk

Vandets hårdhed ligger på 21-23.
Vandet er hårdt - dvs. kalkholdigt - hvilket forbrugerne skal være opmærksomme på i forbindelse
med dosering af vaskemidler.

Vandforbrug.
Der blev udpumpet 271.356 m3 vand fra vandværket i 2019.
Hos forbrugerne blev målt et forbrug på 222.479 m3 i Tune og 30.753 m3 i Greve Landsby.
Differencen mellem udpumpet mængde og målt forbrug er et udtryk for utæthed(er) i
ledningsnettet og evt. for lidt registeret hos forbrugerne.
Vandspildet i ledningsnettet udgjorde 14.775 m3 (Tune) + 3.399 m3 (Greve Landsby).
Samlet vandspild udgjorde 4.6 %.

VANDINGSFORBUD.
I medfør af vandforsyningslovens § 52, stk. 2 er vandværkerne i regionen pålagt begrænsninger
vedrørende vanding. Begrænsningen betyder, at vanding ikke må foregå med automatiske
havevandere græsplæner aldrig må vandes
Herudover er det for samtlige vandværker i Greve kommune besluttet at indføre tidsbegrænsning
for havevanding, der således alene må finde sted
For ulige vejnumre på ulige datoer i tidsrummet kl. 20.00 - 24.00
For lige vejnumre på lige datoer i tidsrummet kl. 20.00 - 24.00

Et godt råd - UNDGÅ VANDSPILD - det er kostbart

Check at det lille hjul på vandmåleren står absolut stille, når der ikke bruges vand. Hvis dette ikke
er tilfældet, finder vandspild sted - typisk et toilet, der løber. Vandspild kan blive endog meget
kostbart for den enkelte forbruger, hvilket desværre også flere forbrugere har måttet sande.
Det er ejerens ansvar at sørge for, at konstateret eller formodet utæthed på stikledningen snarest
muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Arbejder med stikledninger kun må
udføres af autoriserede VVS-installatører eller vandforsyningens ansatte.

De(t) kommende år
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Tune Vandværk udtræder af vandsektorlovens
økonomiske regulering og skattepligt, detaljer kan læses i de vedhæftede bilag. Vandværkets
bestyrelse ser store fordele samt besparelser ved en udtræden af den økonomiske regulering som
tvinger vandværket til at gældsætte sig i forbindelse med investeringer i ledningsnet og vandværk,
uden mulighed for at spare op til større planlagte arbejder og vedligehold. Herudover vil der kunne
spares væsentligt på revisorregninger i forbindelse med indrapportering og tilpasning af driften til
den pålagte økonomiske ramme. Bestyrelsen forventer at skal arbejde, i 2020, med denne
udtræden. Se bilagssektion senere i indkaldelsen for yderligere detaljer.
Nye boringer til erstatning af boringer ved multibane ved Tune hallen og en fortsat udrulning af
målerbrønde.
Bestyrelsen har valgt at indstille til et samarbejde med Kamstrup om etablering af fjernaflæste
målere.
Første fase af fjernaflæste målere er indsat i budgettet svarende til ca. 1.200 målere som skal
skiftes i 2020, da de falder for forældelses fristen.
Ved valg af Kamstrupsmålere, som er markedets billigste fjernaflæste måler og dansk udviklet, er
der behov for at indgå en aftale om datafangst, dvs. trådløs indhentning af data. Dette trådløse
netværk leveres og drives af Kamstrup til en fast årlig ydelse per måler.
Bestyrelsen indstiller som del af budgettet, at generalforsamlingen godkender valget af Kamstrup
samt udrulning af første fase af målere. Ved valg af Kamstrups løsning vælger Tune Vandværk’s
medlemmer den nyeste målerteknologi med mulighed for vandværket at foretage lækagesporing
på ledningsnettet.
Kamstrup målerne er markedets mest udbredte fjernaflæste vandmåler og den tidligere generation
af målere, uden lækagesporingsmulighed, benyttes med stor tilfredshed af Greve Vandværk og
Solrød Vandværk.
Anden fase af fjernaflæste målere forventes påbegyndt i 2021 således at alle Tune Vandværks
medlemmer kan få mulighed for at overvåge forbrug via computer og få SMS alarmering ved brud
og forhøjet forbrug.
En kundeportal er under udvikling af Rambøll. Da Rambøll er allerede vandværkets leverandør af
forbrugsaflæsningssystem FAS vil valget af denne portal sikre en tæt integration mellem
forbrugerdata og afregning, med baggrund i de fjernaflæste data.
Det forventes at mindst 98% af alle forbrugere vil kunne fjernaflæses i forbindelse med årsskiftet
2021/2022 - når anden fase af udrulningen i 2021 er til ende bragt.

Vel mødt på generalforsamlingen
Bestyrelsen.

Regnskab 2019 og Budget 2020
Det fulde regnskab kan findes på Vandværkets hjemmeside

Takster 2020

Bilag
Information om udtræden af den vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt

Information fra Energiministeriet

