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Indvarsling til ordinær generalforsamling i  

Ordruplund Vandværk. 
 

Søndag den 25. juni 2017 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 2016. 
 

4. Fremlæggelse af budgetter for år 2018. 
Samt fastsættelse af takster for år 2018. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af 2 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 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er: 

Hans Jensen, Carl Haagesen 
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Formandens beretning 2016. 
 

20-05-2017. 
 

Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2016 på i alt 46.593 m3, - lidt mere end i 2015. 
Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 49.142 m3, gav det en vand-
spildsprocent på 5,19 %, - lidt mindre end sidste år og dermed meget tilfredsstillende. Vi har ar-
bejdet meget på at komme derned og har fortsat målsætningen om at holde en spildprocent på 
ca. 5 %. Vore elektroniske målere er en stor hjælp i at opspore og lokalisere lækager meget 
hurtigt, - noget der har medvirket til at reducere spild både i forsyningsnettet og hos den enkelte 
forbruger. 
 
Vi har gennemført en længe tiltrængt renovering af vort skyllesystem. Samtlige ventiler i syste-
met er blevet udskiftet og erstattet af elektronisk styrede butterflyventiler. Endvidere er der in-
stalleret sikkerhedsautomatik i skyllerenderne og det oprindelige trykluftstyrede system er helt 
skrottet. Alle ventilers funktion er samtidigt blevet integreret i vores SRO system, således at 
hele vandværkets funktion nu er elektronisk drevet og overvåget. 
 
Vi er meget glade for at så mange kommer til åbent hus arrangementet og hilser på og dermed 
viser deres interesse for værket. Fremmødet i 2016 var lidt lavere end tidligere år; men ca. 65 
andelshavere ”kiggede ind” og fik forklaret vandværkets teknik af bestyrelsens medlemmer. Vi 
håber at også rigtig mange vil komme til åbent hus i 2017. 
 
Mange roser vores vand for at det smager godt og altid er friskt og koldt. Grunden til den gode 
smag er især at vi formår at holde en høj iltprocent i vandet. Alle de vandtekniske krav som der 
stilles til rent drikkevand har været overholdt og kontrolleres i en fast rutine af det autoriserede 
Laboratorium DONS. Resultaterne af alle målinger kan i øvrigt ses på værkets hjemmeside på 
adressen: http//www. Ordruplund.dk. 
 
I 2016 blev vores Forretningsfører Jens Fredsgaard meget syg og måtte udtræde af sit engage-
ment for Vandværket. Vi skylder Jens en stor tak for hans professionelle arbejde for Vandvær-
ket igennem en lang årrække. Det har været helt perfekt.  
 
Vi har valgt indtil videre at driftsbestyrer Kim Sorgenfri foretager bogføringen, overvåget efter 4 
øjnes princippet af mig og vores kasserer Jørgen Bragge. 
 
Samarbejdet med Kommunen er forløbet godt i 2016. Efter at Grundvandsmodellen for Odsher-
red blev færdig i 2015 er arbejdet med de tilhørende indsatsplaner blevet færdiggjort i 2016. De 
skal nu i årene fremover implementeres. OVR Odsherred VandRåd er tænkt at forestå dette ar-
bejde på vandværkernes vegne. 
 
Personligt deltager jeg i OVR og er formand for KVD (Kontaktudvalget for de private vandvær-
ker i den tidligere Dragsholm Kommune). Jeg er tillige sekretær for KVDs tekniske arbejds-
gruppe. Som i tidligere år har dette arbejde givet værdifuld erfaringsudveksling, - både af tek-
nisk og administrativ karakter, noget som værket har haft stor nytte af. Som næstformand i VNs 
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bestyrelse, - (Vandfællesskabet Nordvestsjælland) er jeg yderligere involveret i regional vand-
værksdrift.  
 
Jeg vil gerne slutte beretningen med at rette en stor tak til driftsbestyrer Kim Sorgenfri, vores af-
gående forretningsfører Jens Fredsgaard, vore samarbejdspartnere, samt til bestyrelsen for et 
solidt og professionelt arbejde i det forgangne år.  
 
Axel Laursen. 
 
 




