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Indvarsling til ordinær generalforsamling i  

Ordruplund Vandværk. 
 

Søndag den 26. juni 2016 kl. 10.00  
i Dragsholm Fritidscenter,  

Kalundborgvej 21,  
4540 Fårevejle Kirkeby 

 
 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Årsberetning. 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2015. 
 

4. Fremlæggelse af budgetter for år 2017. 
samt fastsættelse af takster for år 2017. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 
. 

7. Valg af 2 revisorer 
hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. Revisor. 
 

8. Valg af 2 revisorsuppleanter 
hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. Revisor. 
 

9. Eventuelt 

 
De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg er: 

Axel Laursen, Jørgen Bragge, Jan A. Frederiksen 
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14-05-2016. 

 
 

Formandens beretning 2015. 
 
Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2015 på i alt 43.610 m3, - en lille tilbagegang i 
forhold til sidste år. Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 45.430 m3, 
gav det en vandspildsprocent på ca. 4,0 %, - en hel del mindre end sidste år; men meget til-
fredsstillende.  Det skal dog bemærkes at vi reelt skal tillægge en returmængde fra Skamlebæk 
V.V. på 728 m3 som Skamlebæk lånte af os i 2014. Tages der højde herfor bliver spildprocenten 
forhøjet lidt til ca.5,5 %. Vi har arbejdet meget på at komme derned og har fortsat målsætningen 
om at holde en spildprocent på ca. 5 %. Vore elektroniske målere er nu rigtig begyndt at vise 
deres styrke ved fejlfinding i systemet, hvor lækager opdages og lokaliseres meget hurtigt, - no-
get der har medvirket til at reducere spild både i net og hos den enkelte forbruger. 
En af de større opgaver der har påhvilet værket også i 2015, var færdiggørelsen af vort kvali-
tetssikringssystem, som alle vandværker i Danmark nu skal have. Systemet er stort set færdigt 
og afprøves løbende gennem året 2016. Kim har gennemført de lovbefalede kurser i praktisk 
vandværksdrift og hygiejne. Vandværket er blevet opdelt i 3 fysiske zoner i henhold til de skær-
pede hygiejnekrav og tydeligt mærket med rød, gul og grøn zone. 
Vi har gennemført en tiltrængt renovering af vores slambassin, samt facaderne på de to vand-
værksbygninger, hvor murværket er blevet renset og fuget op. Al beplantning op ad murværket 
er fjernet, hvorved truslen om indtrængning af rødder i rentvandsbassinet er reduceret. Ligele-
des er de eksterne arealer blevet renoveret og tilsået med nyt græs. Vi har planlagt en længe 
tiltrængt renovering af vort skyllesystem, noget vi dog først får gennemført i 2016. 
Vi er meget glade for at så mange kommer til åbent hus arrangementet og hilser på og dermed 
viser deres interesse for værket. Der var igen i 2015 over 100 personer der ”kiggede ind” og fik 
forklaret vandværkets teknik af bestyrelsens medlemmer. Vi håber at også rigtig mange vil 
komme til åbent hus i 2016. 
Samarbejdet med Kommunen er forløbet godt. I 2015 er der arbejdet videre med at etablere 
den nye grundvandsmodel for hele kommunen. En færdig sammenhængende model blev præ-
senteret i juni. Arbejdet videreføres i 2016 med udarbejdelsen af de tilhørende indsatsplaner. 
Personligt deltager jeg fortsat i OVR, - Odsherred Vandråd som formand. Ligeledes deltager jeg 
i Grundvandsrådet og er fortsat formand for KVD (Kontaktudvalget for de private vandværker i 
den tidligere Dragsholm Kommune) hvor jeg tillige er sekretær for KVD’s tekniske arbejds-
gruppe. Som i tidligere år har dette arbejde givet værdifuld erfaringsudveksling, - både af tek-
nisk og administrativ karakter. Som næstformand af VN’s bestyrelse, - (Vandfællesskabet Nord-
vestsjælland) er jeg yderligere involveret i regional vandværksdrift.  
Jeg vil gerne slutte beretningen med at rette en stor tak til driftsbestyrer Kim, forretningsfører 
Jens Fredsgaard, vore samarbejdspartnere, samt til bestyrelsen for et solidt og professionelt ar-
bejde i det forgangne år.  
 
Axel Laursen. 
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Driftsbudget for år 2017 
 
 
Indtægter: 
 

Vandafgift  .............................................................................. 1.350.000 Kr. 
Diverse  ...................................................................................       5.000 Kr. 
   1.355.000 Kr. 
 
Anlægsbidrag 1 x 18.700  ............................................................ 18.700 Kr. 
Indvunden rente ........................................................................... 15.000 Kr. 
  33.700 Kr. 
Indtægter i alt ........................................................................ 1.388.700 Kr. 

 
Udgifter: 
 

Reparation, tilsyn m.v. ............................................................... 430.000 Kr. 
Administration ............................................................................ 210.000 Kr. 
Bestyrelseshonorar ...................................................................... 75.000 Kr. 
El ...............................................................................................   65.000 Kr. 
 .................................................................................................. 780.000 Kr. 

 
Renteudgifter ........................................................................................ 0 Kr. 
Afskrivninger ............................................................................   392.000 Kr. 
Udgifter i alt ........................................................................... 1.172.000 Kr. 
 
Årets resultat .........................................................................   216.700 Kr. 

 
 
 

Budgettal er eksklusiv moms 
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Takster for år 2017 
 
 
I – Medlemmer: 
 

Indskud for nye medlemmer  .................................................. 26.500,00 Kr. 
Målerbrønd/Vandmåler  ............................................................ 6.625,00 Kr. 
Vandafgift: 
Fast ydelse  .............................................................................. 1.250,00 Kr. 
Variabel ydelse ifølge vandmåler pr. m3  ........................................ 8,75 Kr. 
Vandskat pr. m3 .............................................................................. 7,81 Kr. 
Administrativt bidrag II  ................................................................ 375,00 Kr. 

 
II – Ikke medlemmer: 
 

Fast bidrag  .................................................................................. 750,00 Kr. 
Vandafgift pr. m3 ........................................................................... 37,50 Kr. 
Vandskat pr. m3 .............................................................................. 7,81 Kr. 
 

 
III – Gebyrer: 
 

Lukning (excl. håndværkerudgifter) .......................................... 1.125,00 Kr.   
Genåbning (excl. håndværkerudgifter)  .................................... 1.125,00 Kr. 
Incassobesøg  ............................................................................. 562,50 Kr. 
Afmontering af vandtilførsel ved ophør af medlemskab  ........... 1.250,00 Kr. 
Rykkerskrivelse – 1. varsel  ......................................................... 100,00 Kr. 
Rykkerskrivelse – 2. varsel  ......................................................... 100,00 Kr. 
Manglende flyttemeddelelse  ....................................................... 100,00 Kr. 
 

 
Taksterne er inklusiv moms 
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