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Pumpe- og Digelaget 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fredag den 22. marts 2013 kl. 09.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Pumpe- og Digelaget 
Avedøre Holme i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.  
 
 
 
Fra bestyrelsen deltog: 

 
Direktør Michael Bruhn (formand) 

 
PFA Ejendomme 

 Direktør Torben Andersen A.C. Schmidt A/S 
 Fagkoordinator/driftskoordinering 

Niels Albrechtsen 
Vejdirektoratet 
 

 Kommunalbestyrelsesmedlem 
Benthe Viola Holm 

Hvidovre Kommune 

 Teknisk chef Henrik Kastberg Syntese A/S 
  
Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing 
 Sekretær Helle Husted 
  
  

 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse. 
4. Budget for år 2014. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 På valg er: Direktør Michael Bruhn 
  Advokat Christian Molde 
 Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
6. Valg af revisor. 
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
 Der er ingen forslag til behandling. 
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1.   Valg af dirigent 
 
Som dirigent valgtes Jørgen Morsing. 
 
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indvarslet ved mail til samtlige 
medlemmer og fremsendt pr. brev til få dateret 9. marts 2013, samt ved annoncering i Berlingske 
og Hvidovre Avis den 5. marts 2013.  
Vi skal dog beklage, at indkaldelsen blev varslet en dag for sent. Der er ikke kommet indsigelser 
fra medlemmerne og hvis der ikke blandt de tilstedeværende er indsigelser, afholdes 
generalforsamlingen som varslet. 
Med de fremmødtes medlemmers tilslutning, erklærede dirigenten herefter, at generalforsamlingen 
var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
2.  Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år 
 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 
Pumpe- og Digelaget har til formål at sikre Avedøre Holme mod vand indtrængen og manglende 
afvanding. Laget varetager således drift og vedligeholdelse af pumpestationer, 
risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige. Udover dagligt 
tilsyn af pumpestationer og risterensningsanlæg samt løbende kontrol af kanaler og diger, 
foretages årligt, med konsulentassistance, en gennemgang af samtlige anlæg. 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Asfaltbelægninger på top af diger og bærmevej 
I år er udført renovering og udlægning af nyt slidlag på bærmevejen fra Jernholmen til ca. midt på 
den østlige del af vejen. Igen i år er der udført vedligeholdelse af diget i form af revneforsegling 
samt forsøgt at bekæmpe den grønne vækst på diget mod stensætningen. 
  
Den nye pumpestation – øst, voldgiftssagen 
Voldgiftssagen mod NCC og vores rådgiver Moe & Brødsgaard i forbindelse med opførelsen af 
den nye pumpestation er nu afsluttet med en kendelse i december 2012. Formanden gennemgik 
den summariske redegørelse, som blev uddelt på generalforsamlingen og som er vedhæftet 
referatet.  
 
Kendelsen medførte, at pumpestationens anlægssum steg fra 17. mio. kr. til 23,4 mio. kr. 
Laget har i de år, der er gået fra tvistens start i 2008, opsparet en større egenkapital til at modstå 
voldgiftssagens eventuelle økonomiske krav. 
 
Kendelsen medfører, at PDAH selv må betale de projekter, som udestår. Dette gælder el- og 
bygningsdokumentation, pudsafskalningen på ydermuren, fugt i pumpe-kamrene (skal udføres 
med udluftning), fugt i bygningskonstruktion (skel mellem betonkonstruktion / overbygning) som 
skal undersøges nærmere af en rådgiver. 
 

 
---- 

 
Da beretningen ikke gav anledning til spørgsmål eller bemærkninger, konstaterede dirigenten, at 
beretningen var godkendt. 
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3.   Fremlæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse. 
 
Formanden forelagde årsrapporten for 2012, der udviser et overskud på 2.813 t.kr. mod et 
budgetteret overskud på 1.061 t.kr. 
 
Indtægten på i alt 4.136 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 158 øre /m². 
 
Driftsomkostningerne er 117 t.kr. lavere end budgetteret, som skyldes et mindre forbrug til 
vedligehold af pumpestation og risteanlæg samt kanaler.  
 
Honorarer er faldet fra 190 t.kr. i budgettet til 145 t.kr, se note 4. Beløbet indeholder en 
tilbagebetaling på 200 t.kr. fra Voldgiftnævnet netto efter refusion til HOFOR, som dermed fik 
indflydelse på omkostningerne til advokat, rådgivende ingeniører og Voldgiftsnævn.  
 
Afskrivninger er faldet fra 820 t.kr. i budgettet til 563 t.kr., hvilket er begrundet i lagets ændrede 
afskrivningsgrundlag efter kendelsen i Voldgiftssagen. 
 
Nettorenteindtægten på 1.173 t.kr. er specificeret i regnskabets note 5. Beløbet indeholder en 
renteindtægt på 1.469 t.kr., som fremkom i forbindelse med Voldgiftssagens kendelse.   
 
Posten debitorer indeholder et ikke faktureret endeligt tilgodehavende hos HOFOR, det tidligere 
Hvidovre Forsyning A/S, på 4.293 t.kr., som er deres resterende andel i pumpestation øst.  
 

---- 
 
Der var ingen bemærkninger til årsrapporten og dirigenten konstaterede hermed, at den var 
godkendt.  
 
4.  Fremlæggelse af budget for 2014 
 
Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer. 
Budgettet indeholder en reduktion af bestyrelseshonoraret fra 18 t.kr. til 5 t. kr. med det dobbelte til 
formanden. Reduktionen skal ses med baggrund i, at voldgiftssagen er overstået og at der kun 
afholdes 2 møder årligt samt et i forbindelse med generalforsamlingen.  
 
Der er ligeledes sket en reduktion i udgifterne til revisionen. 
 
Det er i indeværende budgetår besluttet at indfri realkreditlånet. Der er derfor ikke i budget 2014 
indregnet afdrag og renter på lånet. 
 
Med bemærkningerne om at lodsejerbidraget for 2014 er reduceret til 97 øre pr. m² og lagets 
fremtidige likviditetsbehov, som var nævnt i budgettet, spurgte dirigenten, om det gav anledning til 
kommentarer.  
Elo Hansen fra Cerama foreslog, at spare udgifterne til annoncering af generalforsamlingen i de to 
aviser. Formanden meddelte, at annonceringen vil udgå af vedtægterne, som er under revision. 
 

---- 
 
Derudover var der ikke andre kommentarer, så dirigenten konstaterede, at budgettet for 2014 var 
godkendt.  
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5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  
Dirigenten oplyste, at Direktør Michael Bruhn og Advokat Christian Molde var på valg og gerne 
modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater, hvorfor de foreslåede blev valgt. 
 
Som 1. suppleant genvalgtes Adm. direktør Claus Hofman, Nyscan A/S og 2. suppleant posten er 
vakant.  
Der var ikke andre kandidater, hvorfor den foreslåede blev valgt. 
 
 
6.   Valg af revisor 
 
Deloitte blev genvalgt som lagets statsautoriserede revisor. 
 
7.   Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
 
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelse til dette punkt og da ingen 
ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. 
 
Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet. 
 
 
 
Referat v. Dirigent 
Helle Husted / Jørgen Morsing _____________ 
 Jørgen Morsing  


