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Indvarsling til ordinær generalforsamling i  
Ordruplund Vandværk. 

 
Søndag den 24. juni 2018 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 2017. 
 

4. Fremlæggelse af budgetter for år 2019. 
Samt fastsættelse af takster for år 2019. 
 

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 og Jørgen Bragge modtager genvalg. 
Jan Frederiksen modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Marianne Petersen som nyt bestyrelsesmedlem. 
 

I øvrigt opfordrer bestyrelsen til at interesserede melder sig som suppleanter til bestyrelsen 
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Formandens beretning 2017. 
 

30-05-2018. 
 

Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2017 på i alt 43.041 m3, - lidt mindre end i 
2016. Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 45.479 m3, gav det en 
vandspildsprocent på 5,36 %, - lidt mere end sidste år, men fortsat meget tilfredsstillende. Vi 
har arbejdet meget på at komme derned og har fortsat målsætningen om at holde en spildpro-
cent på ca. 5 %.  
 
Vore elektroniske målere er en stor hjælp i at opspore og lokalisere lækager meget hurtigt, - no-
get der har medvirket til at reducere spild både i forsyningsnettet og hos den enkelte forbruger.  
Der er planlagt en udskiftning af vore afspærringsventiler i nettet, idet flere af de gamle ventiler 
er rustet fast og ikke længere kan betjenes. Udskiftningen vil foregå i en periode på 4 år med 
start i 2018. 
 
Vi har udskiftet vore hovedmålere, idet de gamle målere ikke længere kunne gå helt på nul når 
flowet ud af værket var nul. Dermed blev beregningen af spild vanskeliggjort. Vi har ligeledes 
fået installeret flowmålere ved indgang af råvand til værket, således at det nu er meget præcist 
at afgøre om råvandsledningerne er helt tætte.  
 
Vi har fået undersøgt vandet for yderligere 15 kendte typer af pesticider, som ikke i øjeblikket er 
del af de lovpligtige prøver, - herunder Desphenyl-cloridazon og 1-2-4 Triasol. I ingen af de fore-
tagne analyser kunne nogen af de 15 pesticider spores. 
 
Vi er i gang med at planlægge hvordan indførelsen af Persondataforordningen, som træder i 
kraft i maj 2018 skal håndteres i værkets Edb-system. 
Vi fortsætter med at driftsbestyrer Kim Sorgenfri står for den daglige bogføring og at betalinger 
videreføres som i 2016 under overvågning af Jørgen Bragge og mig. 
 
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 2017 var som i tidligere år, hvor ca. 65 andelsha-
vere ”kiggede ind” og fik af bestyrelsens medlemmer forklaret vandværkets teknik og kom-
mende nye tiltag. Vi håber at også rigtig mange vil komme til åbent hus i 2018. 
 
Samarbejdet med Kommunen er forløbet godt i 2017. 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. Ordruplund skal stå for pejling og måling af vandkvali-
tet i yderligere to boringer, som dog ikke mere benyttes til indvinding. 
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Personligt er jeg fortsat formand for KVD (Kontaktudvalget for de private vandværker i den tidli-
gere Dragsholm Kommune). Jeg er tillige sekretær for KVDs tekniske arbejdsgruppe. Som i tid-
ligere år har dette arbejde givet værdifuld erfaringsudveksling, - både af teknisk og administrativ 
karakter, noget som værket har haft stor nytte af.  
 
Som bestyrelsesmedlem i VNs bestyrelse, - (Vandfællesskabet Nordvestsjælland) er jeg yderli-
gere involveret i regional vandværksdrift.  
 
Jeg vil gerne slutte beretningen med at rette en stor tak til driftsbestyrer Kim Sorgenfri, samt til 
bestyrelsen for et solidt og professionelt arbejde i det forgangne år.  
 
Axel Laursen. 


