
Referat af Værebro Vandværks General forsamling 17. Juni 2021 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 Kim Bodum 
                                                     Begge modtager genvalg 
   
  Valg af suppleanter: 
                                                     1. suppleant Nels Cortsen 
                                                     2. suppleant Knud Østberg  
                                                     Begge modtager genvalg 
 

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 

 På valg er:  Kritisk revisor Claire Tornow, der modtager genvalg 
                                               Revisorsuppleant Flemming Husted er fraflyttet 
  
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 6 andelshavere, incl bestyrelsen. 

 

 

 

 

 



 

Pkt.2:  Bestyrelsens beretning 

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 boring 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 udgå, 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 drifterfaringer 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.  

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 er 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 investeringer vi i endnu en nye 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 Erika Rådalsvej 60: 



Hvilke er de 5 vandværker i Roskilde Nord? 

Svar: Det er foruden Værebro Vandværk også Jyllinge Vandværk, Nordmarken Vandværk, 

Jyllingehøj Vandværk og Gundsømagle Vandværk. 

 

Spørgsmål Erika Rådalsvej 60: 

Forsyner Værebro Vandværk den nye udstykning ved Bromarken med vand? 

Svar: Nej, det gør Jyllinge Vandværk. 

 

Spørgsmål fra Torben Lindhardt Rådalsvej 13: 

Hvilke planer har vandværkets bestyrelse med hensyn til blødgøring og hvilken tidshorisont 

arbejder bestyrelsen efter? 

Svar: Bestyrelsen har planer om at lave et blødgøringsanlæg i 2024-2025. Vi skal i første 

omgang have gjort den seneste boring færdig og have den i gang, før vi kaster os ud i 

næste projekt. 

 

Spørgsmål fra Torben Lindhardt Rådalsvej 13: 

Var det ikke muligt at fremskynde det ved at hæve fastbidraget som da vi udskiftede 

ledningsnettet, så kunne det ske hurtigere? 

Svar: Det er selvfølgelig en mulighed, men da vi skal investere næsten 3 millioner kr. i 

projektet, så har bestyrelsen vurderet, at vi i første omgang gør boring færdig og dernæst 

venter et par år, mens Jyllinge Vandværk får sat deres anlæg i gang, så kan vi høste af deres 

erfaringer. Når vi så går i gang i 2024-2025, så bliver det med et lån, ikke med en forhøjet 

fastafgift. 

 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at bestyrelsens beretning blev vedtaget.  

 

Pkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

 

Revisoren 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 nogen forslag. 

 

 

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

 



Kassereren gennemgik budgettet for 2022 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 understøttet 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 2022 og taksterne var godkendt. 

 

Pkt. 6:  Valg til bestyrelsen 

 

    Kasserer Jørgen Sørensen genvalgtes. 

    Bestyrelsesmedlem Kim Bodum 

 

    Som 1. bestyr.suppleant genvalgtes Nels Cortsen 

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

 

Pkt. 7:  Som kritisk revisor genvalgtes Claire Tornow  

    Som revisor suppleant valgtes Gitte Sørensen, Osvej 28 

 

Pkt. 8:  Eventuelt 

Gitte Sørensen spurgte ind til hvad DMS er i drikkevandet 

Svar: DMS er en olierest fra maling til træhuse. I dag er det forbudt, men var meget brugt, 

da det kun var et sommerhusområde.  

 

Torben Lindhardt spurgte ind til elektronisk aflæsning af målere og muligheden for selv at 

kunne følge med. 

Svar: Kamstrup, der bygger målerne, arbejder på at udvikle en app, så den enkelte selv kan 

følge med på sin telefon. 

 

Erika, Rådalsvej 60 spurgte ind til hvorfor vi har så få skader på ledningsnettet. 

Svar: Der findes i dag et register, LER registeret, som alle graveaktører skal anvende. Der 

får de alle de korrekte oplysninger om præcist hvor ledningerne er placeret, så de ikke 

graver dem over. 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og formanden, Erik Krøll, takkede 

forsamlingen for et godt og konstruktivt møde. 

 

 

Dirigent: Gitte Scheutz Hansen 


