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Indkaldelse 

Ordinær generalforsamling 
 

tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 
 

i 
 

Helsinge Hallerne 
Idrætsvej 21, 3200  Helsinge 

                                                                                                                                      
Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
 

3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 
 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). 
 

  Efter tur afgår: 
 

  Jørgen Skovsende, modtager genvalg 
  Jette Schjønnemann, modtager genvalg 
  Henrik Pihl, modtager genvalg 
   

5. Valg af revisor.  
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 

7. Eventuelt. 
 
Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 
13.00 fra tirsdag den 16. april 2019. 
 

Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i 
forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. 
 
 
Med venlig hilsen 
Helsinge Vandværk 
  



 

 

Årsberetning 2018 
 

I 2018 har der igen været fremgang at spore, idet der i løbet af året er etable-
ret 4 nye udstykninger. Tilslutningerne til de nye boliger er sket ved både at 
etablere nye hovedforsyningsledninger samt tilslutning via de eksisterende 
hovedledninger.   
Der har også været stor aktivitet i forbindelse med renovering af det eksiste-
rende ledningsnet, drift af anlæg samt på bedste vis, at få implementeret 
lovgivningen omkring Persondataloven, forholde os til en revideret vand-
sektorlov. I slutningen af november måned tabte SKAT sagen omkring vær-
diansættelse af vandværker.  
 

Bestyrelsen Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Jette 
Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende og Henrik Pihl fortsat-
te som henholdsvis kasserer og sekretær, Jarl Baadsmand som menigt besty-
relsesmedlem og Thomas Reuter Johannsen formand. Suppleant Ulrik Møl-
ler har deltaget aktivt i årets bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har over flere 
møder arbejdet med ”Kodeks for bestyrelsesarbejde”. 

  
 De månedlige bestyrelsesmøder har som de foregående år været suppleret 

med møder i Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune og fag-
lige møder under vores forening Danske Vandværker.  

   
Nye forbrugere Der er tilsluttet 12 nye installationer i 2018, som er fordelt på 11 huse og 1 

lejlighed.  
  
Antal interessenter Ved udgangen af 2018 havde Helsinge Vandværk 3.022 interessenter 
 og antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var 4.614. 
 
Udpumpet vand- I løbet af året er der udpumpet 489.539 m3 vand mod 463.666 m3 
mængde i 2017, en stigning på m3 svarende til 5,58 %. En tør sommer.  
  

År Interessenter  Udpumpet 
m3  

Ændring i % 

2014 3008  460.637 -1,13 
2015 3014  470.921 2,23 
2016 3011  474.681 0,80  

2017 3017  463.666 -2,32  
2018 3022  489.539 5,58  

 
Hovedledninger Der er etableret 110 m nye hovedledninger ifm. udstykningen på Skov-

gårdsvej. Den løbende vedligeholdelse har medført, at der er udskiftet 98 m 
hovedforsyningsledninger. Disse arbejder er udført på Skovgårdsvej, Enge-
rødvej, Engstien og Frederiksborgvej. 

  
 I det forgangne år har vi kun haft 3 brud på hovedledningerne. 2 af bruddene 

skyldes almindelig slitage, mens det sidste er sket ved gravearbejde på egen 
grund. 

  
Renovering af anlæg Ledningerne i de før nævnte veje samt Bymosegårdsvej, Gramsvej, Rå-

bjergvej, Bymosevej, Pinusvej, Lærkevej, Granvænget, Aggebovej, Tofte-
marken og Birkedalsvej har gennemgået en større renovering. Det har med-



  

 

 

ført etablering af 2 nye skydeventiler og udskiftning af 5 skydeventiler, 16 
stophaner, 26 anboringsbøjler, 11 skydeventil garniture, 4 vandstik og 1 
spindel. 

  
 I det resterende forsyningsnet har der været mindre reparationer, idet 4 

vandstik er udskiftet, 2 vandstik er afbrudt, der er etableret 2 nye måler-
brønde mens 1 målerbrønd er fjernet og 1 målerbrønd er flyttet, 1 skydeven-
til er fjernet, 1 brandstander er nedlagt og 1 stikledning er flyttet og der er 
etableret 1 ny lænsestander.   

  
 Kontrol med vandmålerne foretages løbende, idet der er nedtaget og ind-

sendt det krævede antal vandmålere til statistisk kontrol. Alle nye tilslutnin-
ger vil få installeret den nye elektroniske måler med fjernaflæsning. Øvrige 
målere vil blive udskiftet over en længere årrække.   

    
Vandværket De revner, der i 2016 blev fundet på vandtårnet, er ikke blevet værre. 
 
 Den bagerste rentvandstank er blevet efterset og renset og i den forbindelse 

er revner i betonen blevet repareret. I filtersalen er der sket en større beton-
renovering af loftet pga. tærede armeringsjern.  

 Hovedforsyningstavler er blevet termograferet. Der er opsat nye porte til 
slambassinet og ved samme lejlighed er der monteret nye skilte med ”ingen 
adgang”. Renoveringen af værkstedet er afsluttet. 

 
 Der er monteret og opsat en hjertestarter, og der er indkøbt en ny Ford Cou-

rier varebil.  
 
 Vandværket er igen i året flittigt blevet brugt i forbindelse med undervisning 

for vores skoler.  
  
Vandboringer I løbet af året har der været en løbende vedligeholdelse af boringer, og ud-

over udsyring bliver ydeevnen kontrolleret, så vi i rette tid kan foretage til-
tag for at forlænge levetiden på boringerne.  

 
 De kommende boligprojekter i Helsinge vil på nuværende tidspunkt ikke 

udfordre vores indvindingstilladelse og vi ser frem til Møllebakken, der kan 
være med til at udvikle bylivet i Helsinge.  

   
Vandanalyser Vandet bliver løbende analyseret for både det bakteriologiske- og kemiske 

indhold. Derudover analyseres det også for pesticider og chlorerede opløs-
ningsmidler. Der er ikke fundet forurening af nogen art. Der dukker hele ti-
den nye sprøjtegifte op, som vi skal analysere for. Seneste stof er DMS-
Dimethylsulfamid og det er ikke fundet i boringerne. 

  
Aflæsning af målere Målerne har i forbrugsåret 2018 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede 

installationer på 468.825 m3. Udpumpningen fra vandværket har i samme 
periode været 483.689 m3

, hvilket giver et tab i ledningsnettet på 3,1 %. 
  
Kontrolaflæsning Bestyrelsen vil stadigvæk opfordre til, at vandmåleren aflæses regelmæssigt, 

for eksempel en gang om måneden. De nye elektroniske vandmålere har i 
det forgangne år vist sit værd, idet vi på et tidligt tidspunkt har fundet utæt-
heder i 5 vandinstallationerne og hermed begrænset vandtabet til et mini-
mum.   



 

 

  
eForsyning                       Det er muligt at indrapportere sit vandforbrug til eForsyning. Udførlig in-

formation om eForsyning er på vandværkets hjemmeside. Hvis der opstår 
tvivlsspørgsmål - kontakt vores administrative personale. 

 
Persondataloven Der er brugt en del tid på at gennemgå lovgivningen i Persondataloven.  
  
Vandpris inkl. afgifter For at få budgettet til at balancere blev den variable vandpris den 1. januar 

2018 fastsat til 8,75 kr./m3. Den faste afgift og målerleje blev uændret fast-
holdt til henholdsvis 530 kr. og 120 kr. pr. installation og måler.  
 
Den variable vandpris er fra 1. januar 2019 sat til 11 kr./m3 og den faste af-
gift og målerleje er uændrede. Statsafgiften på vandet er uændret 6,18 
kr./m3, bidraget til drikkevandsbeskyttelse er ligeledes uændret 19 øre/m3.  
 
Gribvand - Spildevand har hævet vandafledningsbidraget med  
0,83 kr./m3 så den samlede variable afgift i 2019 for de fleste forbrugere vil 
være 79,99 kr./m3 mod 76,15 kr./m3 i 2018. Heraf er vandværkets andel 
13,75 kr. (11 kr. uden moms) 
 

Takstblad Takstbladet for 2019 kan ses på vandværkets hjemmeside.  
 
Hjemmeside De sidste nye opdateringer på hjemmeside er på plads, og vi anbefaler, at 

man får logget på og set det nye design, og nyeste oplysninger. 
 
Skattesag Som det har været fremme i medierne, kom der i slutningen af november 

2018 en endelig afgørelse i skattesagen mellem SKAT og Danske Vandvær-
ker, omhandlende værdiansættelse af vandværkerne. SKAT tabte sagen og 
vi afventer nu, hvad den endelige værdiansættelse bliver.  

    
Vandsektorloven Den 22. november 2018 blev der politisk vedtaget en ny aftale omkring 

vandsektorloven. Iflg. den nye aftale er det muligt for Helsinge Vandværk at 
træde ud af vandsektorloven. 

  
Tilbagestrømning Tilbageløb af vand til ledningsnettet kan have store konsekvenser for for-

brugerne og vandværket, og som vandværket tager meget alvorligt. 
  
Personale Vores driftsleder Lars Thomsen og vandværksteknikere Stig Rasmussen og 

Claus Thomsen klarer stadigvæk selv de fleste af vandværkets anlægs- og 
driftsopgaver. De administrative opgaver med regnskab, opkrævning og kor-
respondance udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge Fjern-
varme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af dis-
se områder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER  
  
  
    

Regnskab  
2018 

kr.  

  
Regnskab  

2017 
tkr.  

(ej revideret)  
Budget 

2018 
tkr. 

         

NETTOOMSÆTNING ..............................................  7.213.263  6.853  7.577 
      
Produktionsomkostninger ........................................  -1.922.847  -1.617  -1.490 
Distributionsomkostninger........................................ -2.522.321  -2.870  -2.350 
      
BRUTTOFORTJENESTE........................................... 2.768.095  2.366  3.737 
      
Administrationsomkostninger.................................... -1.728.021  -1.593  -1.671 
      
DRIFTSRESULTAT.................................................. 1.040.074  773  2.066 
      
Finansielle indtægter............................................. 8.332  10  0 
Finansielle omkostninger......................................... 0  0  -10 
      
RESULTAT FØR SKAT............................................. 1.048.406  783  2.056 
      
Skat af årets resultat.............................................. 618.648  -15  -150 
      
ÅRETS RESULTAT.................................................. 1.667.054  768  1.906 
      
      
      
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING      
      
Overført til næste år.............................................. 1.667.054  768  1.906 
      
I ALT................................................................. 1.667.054  768  1.906 
    

 
 
 

  



 

 

BALANCE 31. DECEMBER  
  
 
AKTIVER  2018 

kr.  
2017 

tkr. 
       

Grund ................................................................................. 7.620  8 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .......................................  146.662  123 
Produktionsanlæg og maskiner ................................................... 1.714.456  1.834 
Ledningsnet og målere ............................................................. 5.960.277  4.837 
Materielle anlægsaktiver ......................................................... 7.829.015  6.802 
    
ANLÆGSAKTIVER ................................................................... 7.829.015  6.802 
    
Tilgodehavende vandafgifter .....................................................  1.083.525  725 
Tilgodehavende moms .............................................................  321.046  682 
Selskabsskat 
..........................................................................  

768.595  56 

Tilgodehavende grøn afgift .......................................................  0  33 
Diverse tilgodehavender ........................................................... 800  1 
Periodeafgrænsningsposter .......................................................  11.993  3 
Tilgodehavender ................................................................... 2.185.959  1.500 
    
Indestående i pengeinstitutter ...................................................  3.074.711  3.846 
Kassebeholdning ....................................................................  71  1 
Likvide beholdninger .............................................................. 3.074.782  3.847 
    
OMSÆTNINGSAKTIVER ............................................................  5.260.741  5.347 
    
AKTIVER .............................................................................. 13.089.756  12.149 

 
  
PASSIVER  2018 

kr.  
2017 

tkr. 
       

Basiskapital .......................................................................... 2.437.289  2.437 
Overført overskud ................................................................... 9.192.589  7.524 
    
EGENKAPITAL ....................................................................... 11.629.878  9.961 
    
Tilbagebetaling vandafgifter ...................................................... 761.943  1.315 
Leverandører af varer og tjenesteydelser ......................................  281.628  573 
Anden gæld .......................................................................... 313.950  297 
Tilbagebetaling grøn afgift ........................................................ 102.357  0 
Selskabsskat 
..........................................................................  

0  3 

Kortfristet gældsforpligtelse ....................................................  1.459.878  2.188 
    
GÆLDSFORPLIGTELSER ...........................................................  1.459.878  2.188 
    
PASSIVER ............................................................................. 13.089.756  12.149 

 



  

 

 

  

 

Budget 2019   

   

Indtægter: Beløb i hele 1.000 
kr. 

   

Variabelt bidrag  -  455.000 m3 á kr. 11,00  5.005 

Fast bidrag og målerleje  2.830 

   

Målerdataoplysninger  48 

      

Indtægter i alt  7.883 

   

   
Udgifter:   

   
Produktion:   
Boringer, bygninger m.v. 1.271  
Miljø og analyser 59  
Personale 528  
Produktion i alt  1.858 

   
Distribution:   
Pumpestationer 25  
Ledningsnet 1.246  
Personale 1.121  
Autodrift 102  
Distribution i alt  2.494 

   
Administration  1.700 

Gebyrer  -34 

Renteudgifter  10 

Investeringer  1.705 

Skat   150 

Udgifter i alt  7.883 

   
Balance  0 

                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                     


