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Indvarsling til ordinær generalforsamling i 
Ordruplund Vandværk. 

Søndag den 27. juni 2021 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 2020.

4. Fremlæggelse af budget for år 2022.
Fastsættelse af takster for år 2022.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
Carl Haagensen og Jan Voetmann 
Begge modtager genvalg. 

. 
1. Valg af 2 revisorer.

Hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. Revisor.

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

3. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig som suppleanter 



1 

Formandens beretning 2020. 

Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2020 på i alt 53.792 m3, - en del mere end i 2019. 
Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 57.369 m3, gav det en vandspildsprocent på 6,24 %, - 
lidt højere end sidste år; men tilfredsstillende taget det øgede forbrug i betragtning. Det øgede forbrug skyldes 
Covid19, hvor flere i længere perioder har opholdt sig i sommerhuset. 
Vi har fortsat målsætningen om nå ned på en spildprocent på max. 5 %.   

Vi kan se tilbage på et år, hvor driften som altid har kørt meget fint, med kun få gener for enkelte andelshavere, - 
typisk forårsaget af lækager. 

På selve værket har det været et meget travlt år, idet vi har brugt mange ressourcer på fornyelsen af hovedledningerne 
fra værk frem til Kårupvej. En operation der samtidigt medførte en tiltrængt total oprydning i gamle ledninger og 
brønde på arealet omkring værket. 
Oprydningen medførte også en endelig beslutning om at omdanne den gamle lagertank til et længe tiltrængt 
komponentlager, så det fremover bliver muligt at opbevare og dermed bedre at standardisere og lagerføre de 
komponenter vi ønsker at bruge i det daglige. Det betyder hurtigere afhjælpning af lækager og bedre planlægning af 
tiltrængte renoveringer i ledningsnettet. Hele den operation er financieret over driften, hvorved regnskabet for året 
udviser et ret stort planlagt underskud.  

Udskiftningen af afspærringsventiler i forsyningsnettet er fortsat i 2020 og fortsætter også i 2021, hvor vi håber på at 
være nået igennem hele forsyningsnettet.  

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. Måske har vi noget i vente? 
Vores hjemmeside www.Ordruplund.dk er blevet opdateret og indeholder nu resultaterne af alle drikkevandsprøver. 

Vi er altid meget glade for at mange kommer til åbent hus-arrangementet i oktober og hilser på og dermed viser 
interesse for værket.  
Desværre kunne vi ikke på grund af Covid 19 gennemføre dette traditionelle arrangement i 2020; men vi håber det kan 
lade sig gøre i 2021, hvor man kan se vores ombyggede lagertank til komponentlager, - renoveringen af værket og det 
åbne areal omkring værket, - høre nyt om selve driften, -møde bestyrelsen og få svar på eventuelle spørgsmål. 

Samarbejdet med Kommunen er også i 2020 forløbet godt. 

Det officielle samarbejde i KVD mellem værkerne i den tidligere Dragsholm Kommune er nu officielt afsluttet. 
Personligt synes jeg det var en ærgerlig udvikling.  
Omlægningen af bestyrelsens sammensætning i VN (Vandfællesskabet Nordvestsjælland), hvor KVD havde en plads 
er dermed også ophørt. 

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 2022 
 
 

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 2022 
 
 
I – Medlemmer: 
 

Indskud for nye medlemmer  .................................................. 26.500,00 Kr. 
Målerbrønd/Vandmåler  ............................................................ 6.625,00 Kr. 
Andelskapital ............................................................................ 1.875,00 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 .............................................................................. 7,96 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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