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06-06-2020 

 
Indvarsling til ordinær generalforsamling i  

Ordruplund Vandværk. 
Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.00 i  

Fårevejle Hallen, Kalundborgvej 19-21 
4540 Fårevejle Kirkeby 

 
Dagsorden til den ordinære generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Årsberetning. 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2019. 
 

4. Fremlæggelse af budgetter for år 2021. 
Samt fastsættelse af takster for år 2021. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag fra Per Fange-Larsen, Nissestien 13, at Vandværkets regninger til andelsha-
verne kun udsendes fremover med e-mail eller til e-boks.  
Bestyrelsen kan ikke pt. anbefale forslaget, idet det kræver en væsentlig investering i nyt 
opkrævningssystem grundet Persondatalovgivningen. 
 

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 og Marianne Petersen 

Marianne Petersen modtager ikke genvalg. 
 

Bestyrelsen indstiller Hans Søgaard Madsen som nyt bestyrelsesmedlem. 
I øvrigt opfordrer bestyrelsen til at interesserede melder sig som suppleanter. 
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23-03-2020. 
 
Formandens beretning 2019 
 
Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2019 på i alt 44.561 m3, - lidt mindre end i 2018. 
Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 47.188 m3, gav det en vandspildsprocent på 5,57 %, - 
lidt mindre end sidste år og meget tilfredsstillende  
Vi har fortsat målsætningen om nå ned på en spildprocent på max. 5 %. Vi har i ca. halvdelen af året forsynet 
Skamlebæk med vand via ringforbindelsen imens Skamlebæk gennemgik en omfattende renovering. Vandmængden 
hertil indgår ikke i ovennævnte. Vi får hen ad vejen den vandmængde tilbageleveret.  
 
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.  
Vort samarbejde med SEAS-NVE om at etablere en kontinuert måleraflæsning gennem det såkaldte LoraWan 
internetsystem er af SEAS-NVE blevet stoppet. Det er desværre anden gang vi bliver holdt hen med løsninmgsforslag 
fra SEAS-NVE som stoppes i sidste fase, hvor SEAS- NVE springer fra. 
Vi vil nu se os om efter andre løsningsmuligheder.  
Det er stadigt et ønske fra værket og fra flere forbrugere løbende at kunne følge forbruget via internettet og samtidigt 
blive adviseret hvis der opstår lækage. 
 
Udskiftningen af afspærringsventiler i forsyningsnettet er fortsat i 2019, idet flere af de gamle ventiler var rustet fast 
og ikke længere kunne betjenes. Udskiftningen fortsætter i 2020 hvor vi så påregner at være nået igennem hele 
forsyningsnettet.  
Der er foretaget flere ledningsomlægninger for dels at forbedre forsyningstrykket hos forbrugerne og dels at reparere 
lækager, sidst er en større omlægning foretaget på Stihøjvej. 
Vi har også måttet nedlægge nye råvandsledninger på arealet øst for værket til vore to boringer der. 
Kommunikationsledningerne fra værket til de to boringer blev ved samme lejlighed udskiftet til en fiberløsning, idet 
de gamle kobberledninger med tilhørende elektronik ofte gav fejl ved tordenvejr. 
 
Der er i ingen af de foretagne obligatoriske vandanalyser nogensinde kunne spores pesticider over de tilladte 
grænseværdier. Vi tror at en af årsagerne er at vort grundvand er meget gammelt, - altså faldet som regn længe før 
man begyndte at anvende pesticider i landbruget. Vi har tidligere fået målt grundvandets alder af GEUS til mere end 
70 år. I 2019 fik vi gennem et akkrediteret amerikansk analyselaboratorium målt grundvandets alder efter C14 
metoden, - dog med en række forbehold til ca 6000 år. Så gammelt er det nok ikke; men det bestyrker os i at vi har 
meget gammelt grundvandvand, som betyder at nedsivning af pesticider ikke lige med det første er en trussel. 
 
Vi er altid meget glade for at så mange kommer til åbent hus-arrangementet og hilser på og dermed viser interesse for 
værket. Fremmødet i 2019 var som i tidligere år, ca. 65 andelshavere ”kiggede ind” og fik af bestyrelsens medlemmer 
forklaret vandværkets teknik og drift. Vi håber at også rigtig mange vil komme til åbent hus i 2020. 
 
Samarbejdet med Kommunen er også i 2019 forløbet godt. Vi afventer at tilmelde os ViO, - det nye Vandfællesskabet 
i Odsherred, når vi ser resultater af dette samarbejde. 
Samarbejdet mellem værkerne i den tidligere Dragsholm Kommune ventes at slutte til næste år. Personligt synes jeg 
det er en ærgerlig udvikling. Som bestyrelsesmedlem i VNs bestyrelse, - (Vandfællesskabet Nordvestsjælland) er jeg 
yderligere involveret i regional vandværksdrift. Det er forventeligt at der i forbindelse med ny ledelse vil ske 
vedtægtsmæssige ændringer, som vil betyde at jeg, sammen med andre må udtræde af dette samarbejde. 
 
Jeg vil gerne slutte med at rette en stor tak til driftsbestyrer Kim Sorgenfri, samt til bestyrelsen for et solidt og 
professionelt samarbejde i det forgangne år.  
 
Axel Laursen. 
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Driftsbudget for år 2021 
 
 

Nettoomsætning .....................................................  1.350.000 
Produktionsomkostninger .......................................  -375.000 
Distributionsomkostninger ......................................  -400.000 
Salgsomkostninger .................................................  -3.000 
Administrationsomkostninger ..................................  -80.000 
Øvrige kapacitetsomkostninger ..............................  0 
 
Bruttoresultat .............................................  492.000 
 
Personaleomkostninger ..........................................  -420.000 
Afskrivninger m.m. ..................................................  -160.000 
 
Driftsresultat ..............................................  -88.000 
 
Andre finansielle indtægter .....................................  25.000 
Andre finansielle omkostninger ...............................  -15.000 
 
Årets resultat .............................................  -78.000 
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Takster for år 2021 
 
 
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 .............................................................................. 7,96 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. 
Besvarelse af mæglerforespørgsel .............................................. 250,00 Kr. 
 

 
Taksterne er inklusiv moms 
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