
Referat af Værebro Vandværks General forsamling 29. April 2019 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:   Kasserer Jørgen Sørensen 

                                                     Bestyrelsesmedlem Nils Ernstved (modtager ikke 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 ikke 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 16, samt medbragt 5 fuldmagter. 

 

Pkt.2:  Bestyrelsens beretning ved formand Erik Krøll 

 

Ledningsrenoveringerne er afsluttet 

Som I ved afsluttede vi både projekterne med udskiftningen af råvandsledningerne og 

renvandledningerne sidste år, så vi i dag har helt nye ledninger fra både vandboringerne og 

fra vandværket til os forbrugere. 

 

 



Status på udskiftning af vandmålere 

Sidste år blev vi også færdige med udskiftningerne af vandmålere til digitale vandmålere 

hos alle os forbrugere. 

I år har vi udskiftet til digitale vandmålere på vores nødforsyninger til nabovandværkerne 

Nordmarken Vand og Jyllingehøj. 

Disse digitale vandmålere kan nu kobles på vores SRO-anlæg, så vi kan registrere mængden 

af vand vi pumper ud til dem. Det har den fordel, at vi kan se når den udpumpede mængde 

stiger, så er det ikke fordi vi har et ledningsbrud, men fordi et af nabovandværkerne bruger 

vand. 

 

Samarbejde med øvrige vandværker 

Det at vores ledningsnet mellem vandværkerne er koblet sammen med 

nødforsyningsledninger, har i år vist sig som en stor fordel, da vi i år hjælper Nordmarken 

Vand med at nødforsyne dem med vand over en længere periode, da de har problemer 

med deres boringer. På samme måde har Jyllinge Vand i 2018 nødforsynet Gundsømagle 

Vandværk under en stor renovering de havde. 

Disse nødforsyninger mellem vandværkerne sikrer, at alle i Jyllinge altid har rent vand. 

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

ansatte. Det vil sige, at det er Vini I møder i telefonen, på mailen og via vores hjemmeside. Enkelte 

af jer har måske også mødt Jan, som er Jyllinge Vandværks driftsleder. 

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. 

 

Nye analyser af vandet 

I år har vi igen fået vores gamle analysefirma DONS, som er et lokalt og meget dygtigt analysefirma. 

DONS hjælper os med det nye omfattende kontrolprogram til vandanalyser, som gælder de næste 

4 år. Kontrolprogrammet bliver dog løbende opdateret, når myndighederne bliver klogere på hvilke 

skadelige stoffer, der kan findes i grundvandet. Sidste år var vi meget galde for, at det nyeste stof, 

Cloridazon, ikke var i vores vandanalyser. 

Derfor fik flere af vores nabovandværker et meget stort chok, da analyseprogrammet i januar blev 

udvidet med stoffet DMS. DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Dette stof mener man i 

vores område stammer fra os selv. Vi har nemlig i over 20 år malet vores træværk med dette stof! 

Omfanget af vandboringer, der er målt med DMS fik i sidste måned GEUS til at udtale, at det er den 

værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, de har set indtil nu. 

Vandværkerne er gode til at levere drikkevand, der overholder grænseværdierne, men det kan 

betyde, at mange vandværker skal ud at lave nogle nye boringer og finde mere rent vand. 

 

For Værebro Vandværk har det betydet, at vi pt. Har stoppet pumpningen fra boring 1, som er den 

sidste boring på selve vandværksgrunden. Vandværkets ”held” er, at vi i 2016/2017 investerede i 

vores nye boring 2, som er placeret i Hellig Korsparken. Bestyrelsen arbejdede i 8 år med at få 

denne boring, som var en erstatning for en gammel boring på vandværksgrunden. 



 

Jyllinge vandværk lavede samme investering i en ny boring i 2015/2016- deres boring 5. Mens vores 

gamle boringer ligger midt i byen, så ligger deres gamle boringer i udkanten af bebyggelse, så 

måske derfor er deres boringer sluppet nådigt med DMS. 

 

Vores vandværk står derfor i samme situation som for 8 år siden, hvor vi måtte lukke en boring på 

vandværksgrunden og måtte ud at investere i en boring for at have den fornødne 

forsyningssikkerhed. 

  

Øvrigt 

Bestyrelsen har lavet flere mindre forbedringer på vandværket og på driften, blandt andet punkter 

som myndighederne har foreslået i 2017/2018. 

 

Selv om vi som vandværk er stolte over, at vi har et af de bedste ledningsnet i Roskilde Kommune 

på både råvandsledninger og renvandledninger samt nye digitale vandmålere, så er vi stadig nødt 

til at tage ansvar for vores vandværk og sikre at vandværket har rent vand til vores forbrugere. 

 

Vi har også set lidt på om det er muligt at lave et blødgøringsanlæg på vandværket i fremtiden. Den 

store udfordring bliver til den tid valg af type på blødgøringsanlæg, pladskravene på 

vandværksgrunden og ikke mindst de øgede driftsomkostninger. Derfor har vi i dag bedt Erik fra 

Jyllinge vandværk om at fortælle om deres undersøgelser på blødgøringsanlæg. Det vil han gøre til 

sidst på generalforsamlingen. 

 

 

Vandværket har meget vi kan være stolte af, selv om vi nu skal lave lidt investeringer igen. 

Bestyrelsen havde håbet, at det ville blive et stille år, derfor var vi sidste år rolige, da fastafgifterne 

blev sænket med mange 100 %. Den nye situation gør, at vi fik sat vandpriserne for langt ned sidste 

år. I dag har vi nemlig ikke nogen opsparing. Dette gør, at vi nu i stedet må låne penge til de 

kommende investeringer eller hurtigt sætte prisen op til de gamle vandpriser. 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

Hvilke af boringerne leverer hvor meget af vores vand? 

 

Erik Krøll: Boring 2 er ren og leverer 70 % af vores vand, mens boring 3 leverer 30 % og 

boring 1 er lukket 

 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: 

Hvor meget vand leverer vi til Nordmarken Vand? 

 

Erik Krøll: Vi leverer ca. en tredjedel af deres vandforbrug 

 

Spørgsmål fra Erica, Rådalsvej 60: 



Formanden nævnte noget om 3 veje, der var sprunget over, har vi ingen opsparing? 

 

Erik Krøll: Ledningerne på Nålekrogen, Hagenæsdal og Broengen var i sin tid ikke blevet 

skiftet. Der har vi gjort i 2018 og har taget pengene ud af vores opsparing, derfor har vi ikke 

så mange penge tilbage til en ny boring.  

 

Spørgsmål fra Kim Boddum, Mågevej 15: Er det Værebro Vandværk, der skal levere vand 

til det nye område på Bromarken? 

 

Erik Krøll: Nej, det skal Jyllinge Vandværk. Vi skal levere vand til et par nye udstykninger på 

Olesvej og Osvej, men ellers bliver vi ikke større. 

 

Erik, Formand Jyllinge Vandværk: Det er korrekt, at det er Jyllinge Vandværk, der skal 

levere vand til de 215 parceller. Jyllinge Vandværk har i den forbindelse ingen problemer 

med vandmangel. 

 

Spørgsmål fra Jørgen Lehmann, Havrevej 8: Hvor mange penge skal der investeres for til 

en ny boring? 

 

Erik Krøll: Det koster ca. 3 millioner kr. incl. fiberkabel og råvandsledning. 

 

Der var ikke flere spørgsmål, og 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: 

Hvor mange forbrugere er vi i alt? 

 

Svar fra revisor og kasserer: Vi er 943 forbrugere og 3 pumpestationer, i alt 946 

forbrugere, der betaler fastafgift. 

 

 Spørgsmål fra Jørgen Lehmann, Havrevej 8: Har der været problemer med likviditeten 

hele året? 

 

Jørgen Sørensen: Nej det har der ikke, men vi har ikke likviditet til at investere i den nye 

boring uden at gøre noget. 



 

Spørgsmål fra Knud Østberg, Havrevej 2: Hvor stort har ledningstabet været? 

 

Erik Krøll: Vi har ikke haft noget ledningstab overhovedet. 

 

Nicolai Larsen, Kornvej 19: Hvilke data er det vi sælger til kommunen? 

 

Erik Krøll: Vi sælger måleroplysningerne til dem. Alternativet ville være, at alle skulle have 

2 vandmålere. 

 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at det reviderede regnskab blev godkendt.    

 

Pkt. 4:  Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

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

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2020 og den reviderede investeringsplan frem til 

2025. 

  

Kassereren oplyste, at bestyrelsen foreslog at optage et 20 årigt kommune garanteret lån 

på 3 millioner kr. til at investere i den nye boring. Da vores likviditet med udgangen af 2018 

kun var på godt 1 million kr. så var det risikabelt for driften, at vi brugte af de penge. Der 

var derfor 2 muligheder, den var at hæve fastafgiften markant i en kort årrække eller at 

tage det 20 årige lån. Afdragene på lånet ville beløbe sig til ca. 158 kr. pr forbruger og 

bestyrelsen forslog derfor en takststigning fra den 1. januar 2020 på 160 kr. plus moms pr. 

forbruger, så fastafgiften fra 1. januar blev på 1.000 kr. incl. moms pr. forbruger. Den 

variable afgift ville stadig lyde på 8,- kr. incl. moms pr. CBM vand.  

 

Dirigenten kunne konstatere, at budgettet for 2020 og taksterne var godkendt. 

 

Pkt. 6:  Valg til bestyrelsen 

 

 Kasserer Jørgen Sørensen genvalgtes. 

Bestyrelsesmedlem Nils Ernstved ønskede ikke genvalg, i stedet blev  

Kim  Boddum, valgt til bestyrelsen 

 

               

 



    Som 1. bestyr.suppleant Knud Østberg 

    Som 2. ------  : ---------        Grethe Fuglsang 

 

Pkt. 7:  Som kritisk revisor genvalgtes Claire Tornow genvalgtes 

    Som revisor suppleant valgtes Marianne Westermann 

 

 

 

 

Pkt. 8:  Eventuelt 

 

Jørgen Lehmann, Havrevej 8: Er det muligt at få de seneste 5 års referater, takstblade og 

regnskaber lagt på hjemmesiden? 

 

Erik Krøll: Det vil vi tage op på et bestyrelsesmøde 

 

Formanden for Jyllinge Vandværk, Erik Hedegaard, fortalte om de overvejelser, som 

generalforsamling og bestyrelse i Jyllinge Vandværk har gjort sig om blødgøringsanlæg. 

I den forbindelse er forbrugerne blive informeret om fordele og ulemper, samt til hvilken 

pris anlægget kan etableres. Der er sat en tidsplan op, som kan ses på Jyllinge Vandværk 

hjemmeside. 

 

Formanden Erik Krøll rejste sig og takkede det afgående bestyrelsesmedlem, Nils Ernstved, 

for hans store arbejde for Værebro Vandværk. Nils er om nogen ophavsmand og 

projektleder for hele ledningsrenoveringen, og uden Nils og hans store arbejde havde vi 

ikke haft et så godt og fremtidssikret ledningsnet. 

 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og formanden, Erik Krøll, takkede 

forsamlingen for et godt og konstruktivt møde. 


