Referat af Værebro Vandværks General forsamling 28. April 2022 på Hotel Søfryd.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Formand Erik Krøll
Bestyrelsesmedlem Thomas Bo Jensen
Bestyrelsesmedlem Claus Larsen
Alle modtager genvalg
Valg af suppleanter:
1. suppleant Nels Cortsen
2. suppleant Knud Østberg

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:

8.

Kritisk revisor Claire Tornow, der modtager genvalg
Revisorsuppleant Gitte Sørensen

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. Der var ingen indsigelser
fra forsamlingen til dette.
Der er fremmødt 8 andelshavere, incl bestyrelsen.

Pkt.2: Bestyrelsens beretning
Beretning 2022 om Værebro Vandværk
Den sidste periode har været et meget travlt år for bestyrelsen. Det er ikke driften af vandværket,
som vi har haft travlt med, for det har vi jo dygtige medarbejdere, som klarer det meget flot. Der
har heller ikke travlt mange nye forbrugere, for den opgave løser Jyllinge Vandværk. Og de ca. 3%
mere vand som I har brugt mærker vi næste ikke.
Vi har i stedet haft travlt med at deltaget i rigtig mange møder – og disse er heldigvis holdt live
igen.
Baggrunden for den store arbejdsindsats skyldes, vores nye strategi om Robust vandforsyning og
vandværket forøget fokus på beskyttelse af vores grundvand og vores erkendelse af at vi må finde
nye kildepladser (steder at lave vandboringer) for at sikre vandværket har vand til fremtiden. Altså
sikre at vandværket har vand til vores børnebørn.
Grundvandet glemmer aldrig
Heldigvis kan jeg med god samvittighed sige, at I bare kan drikke løs af vandet fra hanen, for det
lever op til alle gældende love og regler.
Men spørgsmålet er, om det kan blive ved med at være sådan. For det er den triste sandhed, at
grundvandet mange steder i Danmark lider under forurening fra kemikalier og andre uønskede
stoffer.
Vandværkerne her i nord valgte derfor at holde et borgermøde om sikring af grundvandet i
efteråret 2021, et meget velbesøgt borgermøde, der blev afholdte i Jyllinge Hallen.
Det er også en trist sandhed, at vandværkerne i Danmark siden 1999 har sløjfet 227 boringer på
grund af pesticider.
De forureninger i grundvandet, der er i vores område og som gør at vi har måtte lukke 2 ud af
vores oprindelige 3 af vores gamle boringer skyldes forureninger, der er sket for over 20- 25 år
siden. Der er desværre nye potentielle foreningerne på vej ned til rigtig mange vandboringer i
Danmark fra stoffer, der har været brugt de sidste 25 år. Vi ved ikke hvilke stoffer det er, men
hvert år udpeger Miljøstyrelsen nye vandanalyser for mulige foreningsemner. Faktisk er problemet
større i byerne end på landet. Dette gælder også i vores område, hvor bestyrelsen i samarbejde
med de øvrige vandværker i Roskilde Nord, har fået rådgiverfirmaet COWI til at udpege hvor de
nye kildepladser er placeret – og det er ikke i Jyllinge by, hvor vi skal finde steder at bore efter
vand.

Der er rigtig meget godt vand i Roskilde Nord- faktisk så meget at over 50% af boringerne levere
vand til borgerne i København. Problemet er bare at lerlaget, der skal beskytte boringerne er op til
10 gange mindre i tykkelse end tilsvarende vandboringer i Roskilde Syd.
Da Roskilde Kommune sidste år blev pålagt at udarbejde en ny indsatsplan for beskyttelse af
grundvandet, satte bestyrelsen igen alle kræfter ind for at sikre os maksimal indflydelse på
beskyttelse af grundvandet i Roskilde Nord. Men det er desværre ikke nemt at få en indsatplan,
som virkelig beskytter vores grundvand.
Kim vil derfor efter min del af beretningen fortælle om Robust vandforsyning. Robust
vandforsyning handler meget om de fremtidige kildepladser til rent drikkevand, men det handler
også om det administrative samarbejde og om at have et robust vandværk.
Vores store bestyrelsesarbejde er blevet bemærket både på landsplan i Danske Vandværker og i
folketinget.
Langsigtet løsning på at sikre grundvandet
Når vi skal finde den vej, som vi skal gå for at sikre grundvandet kan vi se på et godt eksempel som
Hjørring Vandværk.
I Hjørring har man for lavet en præcis kortlægning af de områder, der skal opkøbes for at sikre en
permanent beskyttelse af deres vandværks vandboringer, og for dem var et overkommeligt
landbrugsareal.
De vil nu beskytte grundvandet ved at omlægge til skov, økologisk drift og åbne naturområder
med fokus på biodiversitet.
Vi har med Robust Vandforsyning set på det samme i Roskilde nord. Her har vi fået ingeniørfirmaet
Cowi til at finde arealerne til os. Kim vil forklare dette om lidt.
Vi er nødt til at tænde for det lange lys og satse på langsigtede løsninger. Planer for langsigtede
løsninger glæder både folketinget, Roskilde Kommune og os vandværker i Roskilde nord.
Derfor har vi i 2021 haft besøg af en folketingspolitiker på vandværket og vi har besøgt politiker i
folketinget. Samt kæmpet vildt for at få kommunen til at lave en effektiv indsatplan for
grundvandet.
Efter bestyrelsens synspunkt må og skal vi lade enhver tvivl komme grundvandet til gode og få
lavet en bred, samlet og langsigtet plan for beskyttelse af vores fælles grundvand. For I som
forbruger forventer med rette at kunne tappe sig et glas vand fra hanen - også om 10, 20 eller 30
år.

Fremtidens investeringer
Værebro Vandværk er ikke et vandværk med en stor formue. Dette skyldes at vi for 3 år siden
besluttede at sætte vores fastafgift rigtig meget ned.
Resultatet er at derfor, at vi ikke spare nok op nu til de større investeringer, vandværket får i
fremtiden - altså investeringer til nyt anlæg for blødt vand og til sikring af nye kildepladser.
Vi fremlagde i 2020 at der var behov for et anlæg til blødt vandt om ca. 5 år.
Jyllinge Vandværk er i gang med deres investering i et blødgøringsanlæg, som bliver sat i drift i
slutningen af 2022. Værebro Vandværk vil inddrage Jyllinge Vandværks driftserfaringer med
anlægget, inden vi begynder med vores byggeprojekt.
Men et blødtvandsanlæg er en lille ting målt op mod det at have rent vand til fremtiden. Vi skal
derfor allerede nu have fremtidige kilderpladser med i vores investeringsplaner.
Det er vigtigt at sikre de steder, hvor vi i fremtiden skal hente rent grundvand.
Og med de ord giver jeg ordet til Kim.
Kim gennemgik det oplæg der var kommet fra Cowi for så vidt angik de områder i Roskilde Nord,
hvor der var mulighed for i fremtiden at etablere en boring.
Spørgsmål Kolibrivej:
Er der tanker om at etablere et stort fælles vandværk i Jyllinge?
Svar: Det afhænger meget af den udvikling der sker imellem vandværkerne i Roskilde Nord.
Der er mange forskellige holdninger i de forskellige bestyrelser i Jyllinge Vandværk,
Nordmarken Vandværk, Jyllingehøj Vandværk og Gundsømagle Vandværk, så står ikke lige
for.
Spørgsmål Kolibrivej:
Vil en sammenlægning af bestyrelserne for vandværkerne ikke betyde flere ressourcer?
Svar: På længere sigt vil det, men i den nuværende situation er det ikke en mulighed.
Spørgsmål fra Kolibrivej:
Hvor gamle er de øvrige vandværker i Roskilde Nord?
Svar: Vandværkerne har nogenlunde samme alder bygningsmæssigt som os, men vores
ledningsnet og styring på vandværket er udskiftet og opdateret, så vi er på forkant i forhold
til de andre vandværker.
Spørgsmål fra Kolibrivej:
Hvor stort et spild har vi på ledningsnettet?

Svar: Stort set ingenting.
Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at bestyrelsens beretning blev vedtaget.
Pkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Revisoren gennemgik det reviderede regnskab.
Spørgsmål fra Rådalsvej 63:
Hvorfor et øget elforbrug?
Svar: Da vi jo leverer vand til vores nabovandværk, så bruger vi mere strøm til pumperne
Spørgsmål fra Rådalsvej 63:
Hvad betaler nabovandværket for vandet vi leverer?
Svar De betaler samme pris pr CBM som vores forbrugere.
Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet og dirigenten kunne efterfølgende
konstatere at det reviderede regnskab blev godkendt.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 5: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 2023 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. Det
havde imidlertid trukket meget hårdt på likviditeten, så det nu desværre er nødvendigt at
hæve fastafgiften og CBM afgiften fra 2023 kr.
Fastafgiften hæves fra 1. januar 2023 til 1.610 kr. incl. moms og CBM afgiften hæves til
10,- kr. incl Moms pr. CBM
Årsagerne til stigningerne ligger i, at likviditeten er presset af investeringen i den nye
boring, og at vandværket planlægger at investere i en ombygning og et blødt vands anlæg i
2026. Vi er derfor nødt til at styrke vores likviditet fremadrettet.

Dirigenten kunne konstatere, at budgettet for 2023 og taksterne var godkendt.
Pkt. 6: Valg til bestyrelsen
Formand Erik Krøll genvalgtes.
Bestyrelsesmedlem Thomas Bo Jensen genvalgtes
Bestyrelsesmedlem Claus Larsen genvalgtes
Som 1. bestyr.suppleant genvalgtes Nels Cortsen
Som 2. ------ : --------genvalgtes Knud Østberg
Begge blev genvalgt af generalforsamlingen
Pkt. 7: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
Som kritisk revisor genvalgtes Claire Tornow
Som revisor suppleant valgtes Gitte Sørensen, Osvej 28
Begge blev genvalgt af generalforsamlingen
Pkt. 8: Eventuelt
Spørgsmål fra Kolibrivej:
Hvor langt er vi fra en fusion med de øvrige vandværker?
Svar: Vi er stadig et godt stykke fra, da der er meget forskellige opfattelser i de forskellige
bestyrelser om hvad der er vigtigst.
Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og formanden, Erik Krøll, takkede
forsamlingen for et godt og konstruktivt møde.

Dirigent: Gitte Scheutz Hansen

