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Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 

Onsdag den 30. marts 2016 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling 
i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af revideret regnskab 2015. 
4. Indkomne forslag. Ingen. 
5. Budget og takstblad for det kommende år 2016 forlægges til godkendelse. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor. 
9. Valg af revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

Til generalforsamlingen var der i alt (inkl. bestyrelsen) mødt ca. 30 deltagere. 

Ad 1 – Valg af dirigent 
Til dirigent blev Michael Rasmussen, Langagervej 1, valgt. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

Ad 2 – Formandens beretning for det forløbne år 

Fra formand Arne Christiansen's beretning for året 201 kan nævnes følgende punkter: 
 
Årsberetning (formanden) 

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 473 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et 
ledningsnet på ca. 25 km. Ledningsnettet er af forskellig alder fra 1938 til 2015. Bestyrelsen råder over en 
detaljeret liste over ledningsstykker og stikledninger som grundlag for fremtidig vedligeholdelse.  

Vandværket har i 2015 udpumpet 55.550 m3 og faktureret 56.813 (aconto) m3 for perioden 1.11.2014- 
31.10.2015. I samme periode i 2015 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på 50.619 m3. 
Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 8,8 %, hvilket bestyrelsen finder 
risikabelt. Grænsen for hvornår der skal betales ”strafafgift” (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Så der skal 
iværksættes en kontrol af svindet ved ny aflæsning i februar 2016. Som bestyrelsen har orienteret om på de 
seneste generalforsamlinger, må der i de kommende år påregnes væsentlige investeringer. En del af disse 
arbejder er igangsat i 2014, og omfatter bl.a. et helt nyt og tidssvarende styresystem (SRO) på selve 
vandværket, der giver mulighed for ekstern overvågning og styring af filter, indvinding såvel som 
udpumpning til forbrugerne. 

Det har givet formand/næstformand et helt nyt billede af driften, som kan indgå i den fremtidige styring af 
anlægget og vedligeholdelsen heraf. Endvidere er der i efteråret 2014 tilføjet en ny ringforbindelse mellem 
Birkede Brovej og Møllevej som har sikret, at der er vandforsyning til hovedparten af forbrugerne i Søster 
Svenstrup området, såfremt vandledningen på Søster Svenstrup Byvej skal repareres ved brud eller helt 
eller delvist udskiftes p.g.a alder. 
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 I forbindelse med Roskilde Forsynings kloakeringsarbejder på Byvejen, har der desværre været et par 
afbrydelser af vandforsyningen. I efteråret 2015 har vi udskiftet noget af forsyningsledningen på Byvejen, 
herunder omlagt ringforbindelsen til Lassensminde og Stendyssen via et nyt stykke ledning på Byvejen fra 
nr. 1 til Lærkestien, således at vi har afbrudt den gamle forbindelse fra Byvejen 14 til Lærkevænget, som nu 
forsynes fra Byvejen via Lærkestien. Det er bestyrelsens vurdering, at der findes ca. 6 til 8 km. 
vandledninger fra vandværkets start sidst i 1930'erne. 

Yderligere har bestyrelsen ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt 
Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej under observation. I alle tilfælde må der påregnes væsentlige 
omkostninger til disse arbejder. Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnettet end hvad der 
må betegnes som ganske pænt på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige 
tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud på 
Markvangen, Langagervej og Byvejen skabt af kloakeringsarbejderne og betalt af GEF bortset fra svind i 
vand.  

Udskiftningen af vandmålerne, der startede i 2013, er afsluttet med udskiftningen af de sidste ca. 150 
målere i 2015. Der installeres en ny elektronisk fjernaflæsnings vandmåler af typen Kamstrup MC21. 
Dermed er den første elektroniske aflæsning gennemført pr. 1. november uden at forbrugerne har mærket 
det. Opsætningen af de nye vandmålere har også i 2015 i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og 
ved en ejendom, hvilket både husejeren og vandværket selvfølgelig finder tilfredsstillende. Fremover kan 
forbrugerne finde brud ved at kigge på vandmåleren og se om der er forbrug – de små pile skal forsvinde 
når der ikke er forbrug. Ved vandværkets aflæsning bliver fejlkoder også rapporteret.  

Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der inden for de kommende 4 - 6 år må påregnes 
væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 
vænger i Dåstrup) ca. 1,5 - 2 mio. kr. samt forbedring af hygiejne på vandværket ca. 1 mio. kr. 

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Årsrapport 2015 - Februar 2016 – SE nr.: 32598951 XX-02-2016 - 2 - 
Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, og har aftale med banken 
om en driftskredit, såfremt dette måtte være nødvendigt. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at 
benytte sig af denne kredit, og bestyrelsen håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, 
at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Dette 
er naturligvis ikke muligt uden prismæssige justeringer i vandværkets takster som forbrugerne oplevede i 
2014, men taksterne for 2016 foreslås dog på samme niveau som i 2014 og 2015. I øvrigt henvises til 
bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen 

Spørgsmål fra salen til beretningen: 

Skader lavet af entreprenører i forbindelse med kloakarbejder, hvem betaler vandspild og 

udbedring af skader på ledninger? 

Formanden: Vandspild er tab for DVV og skader på ledninger betales af entreprenøren. 

 

Ad 3 – Godkendelse af regnskab 

Vandværkets bestyrelse har den 9. februar 2016 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 
1. januar til 31. december 2015. Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende 
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billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til 
nedennævnte Resultat for 2015 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2015 samt forslag 
til Budget 2016 og det tilhørende Takstblad for 2016. Årsregnskabet indstilles til 
generalforsamlingens godkendelse. 

Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet uden bemærkninger eller kommentarer. 

Ad 4 – Indkomne forslag 

 

Ingen.  

Ad 5 - Behandling af budget og takstblad for det kommende år 2015. 

Budgettet for 2016 er, bortset fra enkelte justeringer, identisk med budgettet for 2015. 

Takstblad for 2016 er som 2015. Dog er tilkommet et nyt gebyr for kopi af årsopgørelsen. 

Takstblad og budget godkendt.  

Ad 6 – Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

Kim Møller Nielsen 

Jørn B. Rasmussen 

Henrik Jørgensen 

Nyt medlem Niels Chr. Andersen foreslået af bestyrelsen. 

Alle blev valgt. 

Ad 7 – Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er:  

Lars Berg Olsen 

Niels-Peter Lillelund 

Ejvind Sørensen 

Hans Madsen ønskede, at opstille og blev valgt. 
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Alle blev valgt. 

Ad 8 – Valg af revisorer 

På valg er: 

Ole Sørensen 

Christian Bistrup 

Begge blev valgt. 

Ad 9 – Valg af revisorsuppleant 

Ny revisorsuppleant Hans Poulsen foreslået af bestyrelsen. 

Hans Poulsen blev valgt. 

Ad 10 – Eventuelt 

• Spørgsmål fra salen om solceller på vandværket blev rejst, men solceller er ikke rentable 
• Spørgsmål fra salen om beskyttelseszone omkring boringer, i 25m afstand fra boringen må 

der ikke dyrkes, spøjtes eller gødes. DVV betaler ikke erstatning pt. til lodejerne.  
•  E-mail adresser på forbrugerne gives venligst til Dåstrup VV. 

Generalforsamlingen hævet: 30. marts 2016 

Kim Møller Nielsen, referent 

 

Dirigent Michael Rasmussen 

 


