
Hornbæk Vandværk    
   a.m.b.a. – cvr nr.: 32591159    

   Hornebyvej 1 – 3100 Hornbæk 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
Vandværkets andelshavere indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19:30 i 

 Hotel Hornbækhus, Skovvej 7, Hornbæk. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for året 2019 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. (Bestyrelsen forslår, at Hornbæk Vandværk udtræder af 

vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt) 

5. Budget for 2019 med tilhørende takstblad og fastsættelse af formandshonorar forelægges til 

godkendelse. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg fra bestyrelsen: Anne Vibeke Svan Kier, Jeannette Eilertsen, Majbrit Jacobsen,  

Finn Thage, 

Som suppleant: Carsten Nielsen, 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Som revisor: Finn Larsen. 

Revisorsuppleant: Jørgen Ahrendt-Jensen. 

8. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 

p.b.v. 

Anne Vibeke Svan Kier, Formand. 

 

Der gøres opmærksom på, at det kun er ejer af ejendommen, som kan være medlem af selskabet,  

og dermed har stemmeret ved generalforsamlingen. 

 

Det samlede regnskab for 2019 med tilhørende budget for 2020 ses på vandværkets hjemmeside: 

www.hornbaekvand.dk eller ved henvendelse til vandværket. 

Vedr. pkt. 4 med bestyrelsens forslag om Hornbæk Vandværks udtrædelse af Vandsektorlovens 

økonomiske regulering og skattepligt henvises til tidligere udsendt materiale pr. post i februar 2020. 

Materialet findes ligeledes på vandværkets hjemmeside: www.hornbaekvand.dk, eller det kan 

rekvireres ved henvendelse til vandværket. 

  __________________________________ 

 

Det indkomne forslag er at betragte som en vedtægtsændring og skal derfor for at være gyldigt, 

vedtages af mindst ¾ del af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.  

 

Forudsat forslaget godkendes på den ordinære generalforsamling, indkaldes hermed til en 

ekstraordinær generalforsamling*, som afholdes onsdag d. 26. august 2020 kl. 18:00 på 

Hornbæk Vandværk, Hornebyvej 1, 3100 Hornbæk. 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Behandling af indkomne forslag fra ordinær generalforsamling: Bestyrelsen forslår, at 

Hornbæk Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. 

3. Eventuelt. 
 

*Forkastes forslaget, aflyses den ekstraordinære generalforsamling via vandværkets hjemmeside. 

http://www.hornbaekvand.dk/
http://www.hornbaekvand.dk/


 

 

 

 

Generalforsamling i Hornbæk Vandværk d. 11. august 2020 – Punkt 4. Behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at Hornbæk Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og 

skattepligt. 

Motivering af forslaget: 

Hornbæk Vandværk indtrådte i Vandsektorloven i 2010 – ufrivilligt. De 10 år har betydet flere 

administrative opgaver for vandværket med indrapporteringer til Forsyningssekretariatet af alverdens 

forskellige typer nøgletal, øget revisorregninger, begrænsning i friheden til at forbrugerne er 

medbestemmende på større investeringer, begrænsning med en 4-årig investeringshorisont, låntagning i 

stedet for opsparing etc. 

Fra politisk hold ønsker man at gøre vandværksdrift og administration nemmere for mindre vandværker, og 

det er nu muligt med en lovændring, der trådte i kraft pr. 1/1 2020. Vandværker, der årligt udpumper 

mellem 200.000 – 800.000 m3 vand, kan ansøge om at udtræde af Vandsektorlovens økonomiske 

regulering. 

Vandforsyningsloven regulerer stadig vandværkets forsyningssikkerhed og vandkvalitet. En udtræden af 

Vandsektorlovens økonomiske regulering ændrer ikke på dette. 

For Hornbæk vandværk betyder en udtræden: 

• Det udmeldte årlige prisloft fra Forsyningssekretariatet forsvinder 

• Kontingent til Forsyningssekretariat forsvinder 

• Begrænsningen med den 4-årige investeringshorisont forsvinder 

• Der udtrædes af skattepligt 

• Indberetningspligt fortsat til performancebenchmarking til Forsyningssekretariatet, men 

indberetning vil være i væsentligt mindre omfang, end hvis vandværket ikke udtræder 

• Hvile-i-sig-selv-princippet gælder stadig 

• Lovgivningen skærpes fra 2022 i den forstand, at alle vandværker, der er omfattet af 

Vandsektorlovens økonomiske regulering, håndteres som vandværker, der udpumper 800.000 m3 

og opefter. Uanset faktisk udpumpet vandmængde. Det undgår Hornbæk Vandværk ved at beslutte 

sig for udtræden. 

Hvad er fordelen for forbrugeren? 

➢ Besparelse på vandprisen på estimeret 20 øre/m3 (ex moms) årligt og 25 øre/m3 (inkl moms) årligt 

grundet lavere årlig revisorregning og intet årligt kontingent til Forsyningssekretariatet 

➢ Forbrugerdemokratiet prioriteres, da generalforsamlingen nu får magten 100% tilbage til at 

godkende, forkaste eller påvirke regnskab, budget og takstblad 

➢ Kun ét regnskab, og ikke som i dag 2 regnskaber – et til generalforsamlingen og et til 

Forsyningssekretariatet. Det betyder færre årlige omkostninger på revisor 

➢ Risikoen for gældsætning af vandværket og dermed ekstraopkrævning hos forbrugeren minimeres, 

fordi det bliver muligt for vandværket at spare op med en 3-5 års horisont til større investeringer i 

stedet for lånoptagelse 

➢ Fokus på vandværkets drift og ikke på indrapportering til Forsyningssekretariatet frigør kapacitet til 

at fokusere på grønne tiltag 

➢ Ophørsbeskatning sker pr. 1/1 2024. Den undgår Hornbæk Vandværk ved at udtræde nu. 

 


