
Referat af Værebro Vandværks General forsamling 16. April 2018 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 Kim Boddum modtager genvalg 

                                                     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, Thorkil Jessen, og han blev valgt. 

 

Thorkil nævnte, at ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes via skriftligt 

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

 

Der er fremmødt 12, samt medbragt 1 fuldmagt. 

 

Pkt.2:  Bestyrelsens beretning 

 

Afslutning på den nye boring, renovering af boring 3 samt nye råvandsledninger 

Hvad mange har jer ved har vi igennem mange år investeret i udskiftning af ledningsnettet fra 

vandværket 

til os forbrugere. Sidste år afsluttes vi også udskiftning af råvandsledninger, så vi i dag har helt nye 



ledninger fra vandboringerne til vandværket. Samtidig med udskiftningerne fik vi lavet en 

fiberledning i samme linieføring. Dvs. vi i dag har direkte kontakt med alle 3 vandboringer. Vi sparer 

også på strømmen, da der blev installeret VLT-er på alle boringer så oppumpningen reguleres.  

 

Vores boring 3, på Blodhøjvej, er blevet renoveret og fremstår i dag som en helt ny boring, på trods 

af boringen er ca. 40 år gammel. Denne boring har i mange år været vores vigtigste boring. 

 

Nye analyser af vandet 

Vandværket har lige fået et nyt kontrolprogram til vandanalyser for de næste 4 år. 

Kontrolprogrammet op dateres dog løbende, når myndighederne bliver klogere. 

De nyeste analyseprøver for vandværket er meget fine og vi får nu også analyseret for 

nedbrydningspesticider efter stoffet Cloridazon som der er talt meget om den sidste periode. 

Heldigvis er der ingen spor efter disse pesticider, som kan skyldes at der ikke er dyrket roer i 

området. 

 

Status på udskiftning af vandmålere 

Vi er her i april måned færdig med 4. etape på udskiftning af vandmålere. Dermed er alle 

vandmålere udskiftet til digitale vandmålere fra firmaet Kamstrup. 

Også Jyllinge Vandværk og Nordmark Vandværk er i fuld gang med udskiftningen til Kamstrup 

vandmålere.  

De nye målere gør det nemmere for både administrationen og for os forbrugere. Målet er også at 

kunne give en bedre service til både os og til FORS(tidligere Roskilde Forsyning) - FORS bruger disse 

målerdata til at udregne vores kloakbidrag. 

 

Status på de sidste renoveringer af ledningsnettet 

Sidste år fortalte vi, at der kun manglede at blive renoveret et par mindre ledningstrækninger. 

Disse veje (Broengen, Hagenæsdal og Nålekrogen) har vi nu også renoveret her i foråret 2018. 

Dermed skulle alle veje være udskiftet, så vi nu står med et ny ledningsnet. 

 

Samarbejde med øvrige vandværker 

Vores ledningsnet er i år forbundet sammen, så alle 4 vandværker i Jyllinge kan hjælpe hinanden. 

Værebro Vandværk er forbundet til Jyllinge Vandværk, mens Nordmarken Vandværk og Jyllinge Høj 

Vandværk er forbundet til vores vandværk. Disse nødforsyninger sikre at alle i Jyllinge altid har rent 

vand. 

 

Efter i år har næsten alle forbrugere i hele Jyllinge fået digitale vandmålere fra Kamstrup, som er et 

resultat at samarbejdet mellem vandværkerne. Samarbejdet på service til forbrugerne, udover 

målere omfatter i dag alt administrativt, som sker via Jyllinge Vandværk. 

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

både forbruger og bestyrelsesmedlem i vandværket. 

 

 



 

Øvrigt 

Bestyrelsen er nu i gang med flere mindre forbedringer på vandværket og på driften, bla. punkter 

som myndighederne har foreslået. 

Vandværket overvåges i dag digital og selve driftspasning bliver dokumenteret digital via 

driftsystemet Tetys. 

Værebro Vandværk kan i dag være stolte over, at vi i dag har et af de bedste ledningsnet i Roskilde 

Kommune på både råvandsledninger og på ledningsnettet til forbrugerne. Vi har en rigtigt god 

administration og nu her i april har vi alle også digitale vandmålere. 

Der vil også i fremtiden komme nye store og mindre udfordringer – ikke mindst undersøgelser på 

blødgøringsanlæg. I så fald skal vi igen ændre takstbladet, da det kan betyde nye investeringer, 

men lad os være stolte over hvor langt vandværket er kommet i dag. 

 

Til beretningen føjede kasserer Jørgen Sørensen, at vi ligeledes var i gang med at terrorsikre 

vandværkets grund, bygninger og boringer. Dette sker på baggrund af en rapport og en opfordring 

til alle vandværker i kommunen. 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

Hvordan med ledningen til Nordmarken Vandværk og nødforsyningen? 

Erik Krøll: Der er anlagt en brønd på Toftegårdsvej, hvor vores ledning er koblet sammen 

med Nordmarkens. Ledningen er etableret i forbindelse med ledningsrenoveringen på 

Hagenæs. 

 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at bestyrelsens beretning blev enstemmigt 

vedtaget.  

 

Pkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

 

Revisor Henrik Bonde Nielsen gennemgik det reviderede regnskab og fortalte om den 

regnskabspraksis, der anvendes. 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

De afskrivninger der er foretaget på vandmålere (ca. 100.000 kr.) kan jeg ikke se i 

likviditeten. 

Svar fra revisor og kasserer: Afskrivningerne foretages på allerede investerede midler og 

opkræves ikke til geninvestering, derfor står de ikke som likviditet. 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

Der er brugt ca. 40.000 kr. på vedligeholdelse af ledningsnettet. Hvordan hænger det 

sammen med, at vi har et helt nyt ledningsnet? 



Svar fra kasserer: Vi blev desværre ramt af et ledningsbrud på Nålekrogen, som skulle 

udbedres inden vi fik lagt den nye hovedledning på Nålekrogen. 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

Der er ifølge regnskabet investeringen næsten 600.000 kr. i nye vandmålere i 2017. Dem 

kan jeg ikke se under distributionsomkostningerne? 

Svar fra revisor: Hvis du kigger på side 15, så kan du finde beløbet under nyinvesteringer. 

Det er kun afskrivningerne, der står under distributionsomkostninger. 

 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at det reviderede regnskab blev godkendt.    

 

Pkt. 4:  Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag. Dog havde Erica Schmidt-Petersen haft rejst spørgsmålet 

om der ikke kunne sendes en sms ud til forbrugerne med oplysning om 

generalforsamlingen. Da det allerede var sket, så trak hun forslaget. 

 

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

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2019 og den reviderede investeringsplan frem til 

2025. Der udestår stadig en del investeringer, hovedparten af den store investeringer er 

afsluttede. Der skal ganske vist bruges likviditet til udskiftning af de sidste vandmålere og 

færdiggørelsen af ledningsnettet på Broengen, Nålekrogen og Hagenæsdal, men de penge 

har vi sparet sammen.  

Kassereren forventede, at vi havde en likviditet på ca. 2 mill. Kr. når alle projekterne var 

færdige. Det betyder derfor, at vi ikke skylder nogen noget og taksterne derfor sættes ned 

til ca. 800,- kr. i fastafgift pr. år. og ca. 8 kr. for 1 CBM vand. 

Det er desuden indført, at fra 1. januar 2018 derefter kun blive opkrævet 1 gang om året, 

nemlig den 1. marts. 

 

Under gennemgangen af budgettet fortalte formanden for Jyllinge Vandværk, Erik 

Hedegaard, om forsøg på Tårnby Vandværk og St. Heddinge Vandværk med blødgøring af 

vand, altså reduktion af hårdhedsgraden. Begge forsøgene følges meget tæt, men der vil 

tidligst være brugbare erfaringer fra forsøgene om 5 år. I den forbindelse vil forbrugerne 

blive informeret om fordele og ulemper, samt til hvilken pris anlægget kan etableres hos 

os. 

 

 

Dirigenten kunne konstatere, at budgettet for 2019 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 Kim Boddum genvalgtes 

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

 

Pkt. 7:  Som kritisk revisor genvalgtes Claire Tornow genvalgtes 

    Som revisor suppleant genvalgtes Flemming Husted genvalgtes 

 

 

 

 

Pkt. 8:  Eventuelt 

 

Kirsten Petersen, Rådalsvej 63 og Nicolai Larsen Kornvej 19 oplyste, at de mente der var 

problemer med vandtrykket på 2 adresser: Rådalsvej 63 og Egesvinget 4. Kassereren sørger 

for, at vandværkets vvs-firma kontakter de 2 adresser og tester vandtrykket efter 

vandmåleren. Det burde ikke længere være et problem efter der er kommet nye 

hovedledninger, men det kan skyldes tilstoppede stikledninger hos den enkelte. 

 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og formanden, Erik Krøll, takkede 

forsamlingen for et godt og konstruktivt møde. 


