
Referat af Værebro Vandværks General forsamling 16. September 2020 på Hotel 

Søfryd. 

 

Dagsorden:    

1.   Valg af dirigent. 

2.   Bestyrelsens beretning. 

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

4.   Behandling af indkomne forslag. 

5.   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

                     På   valg er:   Formand Erik Krøll  
                                                     Bestyrelsesmedlem Claus Larsen 
                                                     Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen 
                                                     alle modtager genvalg 
   
  Valg af suppleanter: 
                                                     1. suppleant Nels Cortsen 
                                                     2. suppleant Knud Østberg modtager genvalg 

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 

 På valg er:  Kritisk revisor Claire Tornow, der modtager genvalg 
                                               Revisorsuppleant Flemming Husted, modtager genvalg 
  
8.    Eventuelt.   

 

 

Formanden, Erik Krøll bød velkommen og håbede på en god generalforsamling. 

Bestyrelsen havde forslag til dirigent, Gitte Scheutz Hansen, og hun blev valgt. 

 

Gitte nævnte, at ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes via skriftligt varsel 

i lokalaviserne med mindst 14 dages varsel, hvilket også var sket, men at 

generalforsamlingen var rykket grundet Covid19 og forsamlingsforbuddet. Der var ingen 

indsigelser fra forsamlingen til dette. 

 

Der er fremmødt 12 andelshavere, incl bestyrelsen. 

 

 

 

 



 

 

Pkt.2:  Bestyrelsens beretning 

 

Beretning 2020 om Værebro Vandværk 

Vandværkets vandboringer 

Status er at vi i år har fjernet boring 1 på selve vandværksgrunden. Dermed har vi ingen boringer på 

vandværket, hvilket er en helt ny situation i vandværkets historie. 

 

Vandværket har i stedet fået tilladelse til at lave en erstatningsboring i Hellig Korsparken. Selve 

boring blev udført i april måned 2020 og gik godt. Boringen er ført helt ned i kalken, som i Jyllinge 

liger ca. 50 m nede –faktisk er boringen ca.25 meter nede i kalken. På vej ned i kalken borede vi bla. 

igennem et 8 meter lerlag, hvilket er meget positivt. Selve vandanalyserne og de prøveboringer vi 

har lavet er gode. Enkelte personer vil endda sige meget gode, da det tyder til at blive den bedste 

boring i vandværkets historie. Vi venter nu på at Klima- og Miljøudvalget giver os lov til lave 

boringen helt færdig, så vi kan gå videre med selve råvandsledningen frem til vandværket. Dermed 

er vandværket igen robust i kildepladser. 

 

Investeringsmæssigt ser ud til vi har udgået, at låne så mange penge som forventet til den nye 

boring, hvilket gør det langt nemmere for bestyrelsen. Vi skal stadig huske, at vi nu har sat 

fastafgiften meget ned, så det tager længere tid før vi kan lave større investeringer uden at låne 

penge til opgaverne. 

Generalforsamlingerne har alle været stolte af at vandværket ikke at have stiftet stor gæld. Da en 

stor gæld ville betyde, at det gør det lidt svære at lave meget store investeringer i fremtiden, uden 

vi igen skal sætte fastbidraget voldsomt op. 

 

Øvrigt 

Bestyrelsen har i det forløbende år kun lavet en enkelt forbedring på vandværket og på driften. Det 

har 

drejet sig om en forbedret overvågning og styre af den ilt, der bliver sendt ind i vores filtre. 

Den helt store udfordring og investering i fremtiden vil helt klart blive investering i blødgøring. 

Det drejer sig om: 

• valg at type på blødgøringsanlæg, 

• pladskravene på vandværksgrunden 

• og ikke mindst de øgede driftsomkostninger. 

Jyllinge Vandværk besluttede i går, at de vil være pilotprojektet for Jyllinges fremtidige 

blødgøringsanlæg. 

Som I nok husker fra sidste års generalforsamling, venter vi med at investere i blødgøringsanlæg til 

de lidt større vandværker har fået driftserfaringer og til vandværket igen har penge på kontoen. 

 

Samarbejde med øvrige vandværker 

Vi har igen i år hjulpet vores nabovandværk Nordmarken Vand med at nødforsyne dem med vand 

over en længere periode, da de fortsat har problemer med deres boringer. 



 

 
Side 2 

Vandværkerne i Jyllinge har fortsat et rigtigt godt administrativt samarbejde via Jyllinge Vandværks 

ansatte. Dvs. at det er Vini i møder i telefonen, på mailen og via vores hjemmeside. 

Vi er fortsat stolte af det effektive samarbejde, som sparer os alle penge og gør det lidt nemmere at 

være både forbruger og bestyrelsesmedlem i vandværket. 

 

Samarbejde om robust vandforsyning i Roskilde Nord 

Robust vandforsyning handler om de fremtidige kildepladser, om det administrative samarbejde og 

om hele vandværket. 

Hele vandværket handler om robuste boringer, ledningsnet og om selve vandværket. Kildepladser 

handler om hvor vi skal finde vandboringer i fremtiden i Jyllinge og Gundsømagle. 

Når man ser på robust vandværk drejer det jo faktisk om vores fremtidige investeringsplaner. 

Vandværket har i dag et meget robust ledningsnet (det er nyt) og nu investerer vi i endnu en ny 

vandboring. 

 

Fremtidige investeringer i robust vandforsyning vil for os derfor primært være i et robust 

produktionsanlæg på vandværksgrunden. Bestyrelsen har naturligvis ”glemt” at investere i 

vandværket, men har primært haft fokus på robust drift af vandværket. Denne fokus har i år vist 

sig, at være en meget klog beslutning, da vi pludselig skulle forholde os til Corona i forhold til, at 

sikre driften uden at møde frem. 

 

Klima- og Miljøudvalget vil gerne have alle vandværker i Roskilde har fokus på robust 

vandforsyning. Derfor indkaldte udvalget os til dialogmøder i november 2019 og i januar 2020. 

Resultatet af disse møder med udvalget blev at vandværkerne i Jyllinge og Gundsømagle nu har 

opstartet en møderække om Robust Vandforsyning. 

Helt naturligt, har vandværkerne ikke helt samme interesser og behov. Fokus er derfor lidt 

forskelligt. Indtil videre har vi ved dialogmøder fået skabt et klart billede af, hvilke konkrete 

områder vandværkerne gerne vil fortsætte samarbejde på og på hvilke områder vi måske kan 

udvide samarbejdet om. 

 

Et punkt, som alle vandværkerne mener, der skal være fokus på angående robust vandforsyning er 

om: 

• at sikre vores nuværende kildepladser og at vi sammen finder fremtidige kildepladser ved f.eks. 

opkøb af jord eller ved skovrejsning. 

Dialogmøderne med nabovandværkerne forsætter i resten af 2020 og ind i 2021. 

 

Effektivisering af de private vandværker i Danmark 

Staten har også sat fokus på de private vandværker – via en effektiviseringsrapport om 

effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem mod 2030. 

Rapportens overordnede konklusion er, at der er et effektiviseringspotentialet på i 

drikkevandssektoren. Enkelt læser rapporten, som at effektivitet er lig med konsolidering, men 



Danske Vandværker har svaret 

igen med at stort ikke altid er godt. Vandværket har bla. effektiviseret det administrative, da 

samarbejdet med Jyllinge Vandværk har gjort vores administrative arbejde, meget mere effektivt. 

Vi har også effektiviseret selve driften af vandværket. Værebro Vandværk er dermed forud for flere 

af de anbefalinger, der er i effektiviseringsrapporten. 

 

Spørgsmål fra Larsen, Kornvej 19: 

Har der været problemer med forurening med fækalier i vores forsyningsområde, lige som i 

Roskilde? 

Svar: Nej, vi er ganske vist ringforbundet med de øvrige vandværker i Jyllinge, men ikke 

med Roskilde. Derudover er der ventiler mellem alle vandværker, som sikrer at vi kan 

afbryde forsyningen med det samme. 

 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at bestyrelsens beretning blev vedtaget.  

 

Pkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og dirigenten kunne efterfølgende konstatere at det 

reviderede regnskab blev godkendt.    

 

Pkt. 4:  Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag, men Knud Østberg, Havrevej 2 mente dog, at han havde 

indsendt et forslag om, at regnskaberne ikke skulle indeholde afskrivninger, da de penge så 

blev opkrævet en gang til. Efter lidt debat tillod dirigenten, at Knud Østberg fremførte sit 

budskab. Formanden svarede på Knud Østbergs budskab med, at vandværket skal følge 

regnskabsaflæggelse for den kategori virksomhed vi er og den tilsiger, at afskrivningerne 

skal indgå i regnskabet. Der bliver ikke opkrævet for afskrivninger i hverken takster eller 

andre steder. Afskrivninger er på de penge vi allerede har købt ledninger m.v. for. 

   

 

Pkt. 5:  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2021 og den reviderede investeringsplan frem til 

2026. Bestyrelsen havde på sidste års generalforsamling lagt op til, at der skulle optages et 

lån på 2 mill. Kr. til at færdiggøre den nye boring og råvandsledningen til boringen. Vi har 

imidlertid en så god likviditet, at vi ikke optager lånet, men kan klare os med den likviditet 



vi har og er understøtte af Spar Nord, der har ydet en kassekredit hvis nødvendig, på 1 mill 

kr.  

Fastafgiften bliver fastholdt på 1.000 kr. plus moms og 8 kr. pr. CBM vand. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at budgettet for 2021 og taksterne var godkendt. 

 

Pkt. 6:  Valg til bestyrelsen 

 

    Formand Erik Krøll genvalgtes. 

    Bestyrelsesmedlem Claus Larsen genvalgtes 

              Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen genvalgtes 

 

    Som 1. bestyr.suppleant genvalgtes Nels Cortsen 

    Som 2. ------  : ---------       genvalgtes Knud Østberg  

 

Pkt. 7:  Som kritisk revisor genvalgtes Claire Tornow  

    Som revisor suppleant genvalgtes Flemming Husted 

 

 

Pkt. 8:  Eventuelt 

 

Henning Larsen, Cecilievej 6 spurgte ind til, om vandværket havde planer for et 

varslingssystem til forbrugere med ledningsbrud, da han selv havde haft et stort brud, der 

havde kostet 375 CBM.  

Svar: bestyrelsen arbejder på at få det i gang. Vi har opsat en flagstang/mast på 

vandværksgrunden, der kan aflæse de nye elektroniske målere. Vi har dog prioriteret at få 

den nye boring færdig først, før vi kaster os over det næste projekt. 

 

Henning Larsen, Cecilievej 6 oplyste, at der var steder, hvor asfalten rundt om 

hovedskyderne ikke var lavet færdigt endnu. Kim Boddum fra bestyrelsen noterede det, og 

lovede at tage vejsyn sammen med entreprenøren. 

 

Larsen, Kornvej 19 spurgte ind til, om vi ikke var bange for, at vi ikke kunne levere vand nok 

i fremtiden, nu hvor Nordmarken vand købte en tredjedel af deres vand fra os. 

Svar: med den nye boring, der stadig mangler at blive rørlagt til vandværket, så har vi så 

meget vand fra den boring, at forsyningssikkerheden ikke er truet de næste mange år. 

 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og formanden, Erik Krøll, takkede 

forsamlingen for et godt og konstruktivt møde. 


