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Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den 27. marts 2017 

Mandag den 27. marts 2017 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 2016. 
4. Indkomne forslag. Ingen. 
5. Budget og takstblad for det kommende år 2017 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. 31 deltagere. 

Ad 1 – Valg af dirigent 
Til dirigent blev Michael Rasmussen, Langagervej 1, valgt. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 
Stemmetællere: Per Dehn. og Steen Christensen. 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Erik Kristoffersen's beretter for året 2016: 

 
Bestyrelsens Årsberetning for 2016 
Antal medlemmer: Uændret 473 målere afregner for vandforbruget i Dåstrup forsyningsområde. 
 
Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsen holder 5 ordinære møder om året. Det har også været sådan i 
det forløbne år. Derudover har repræsentanter for bestyrelsen deltaget i Danske Vandværker 
Region Øst’ ordinære generalforsamling samt i Vandrådet i Roskilde. Herudover har vi deltaget i en 
række kurser tilbudt af Danske Vandværker, således at vi opbygger og vedligeholder vores viden 
på særlige områder af driften af vandværket. 
 
Udpumpet vandmængde i tal: Der er pumpet 56.578 m3 op. Heraf er solgt til forbrugerne 
52.434 m3. 
Der er ikke leveret vand til brandslukningsformål, og da der ikke må vandes have med sprinkler 
eller anden automatik, må vi antage at vandet anvendes til almindeligt forbrug. 
 
Kommunens tilsyn er gennemført i begyndelsen af marts 2017, rapporten herfra er ikke modtaget 
endnu, men vi forventer ikke, den vil give anledning til de større bemærkninger. 
 
Større vedligeholdelsesarbejder har der ikke været, vi har haft 3 brud som er blevet udbedret, 
Da nøgletallet min. Natforbrug / time ikke har givet os den ro, som vi kunne ønske, overvejer vi at 
indkøbe og installere nogle sektionsmålere, som kan vise os forbruget i delområder. Da vi har 
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ringforbindelser flere steder, er det lidt vanskeligt at finde steder, hvor vi kan have glæde af sådan 
elektronik, men det indgår i overvejelserne samtidig med at der pågår et fejlsøgningsarbejde. Det 
resulterede i, at der blev fundet et meget dårligt gennemtæret rør på Åfløjen, og straks det var 
repareret, faldt flowet til acceptabelt niveau. 
 
Vandkvalitet fremgår af de vandanalyser, som vi offentliggør på hjemmesiden. Den seneste var 
der desværre lidt overskridelse på Ammonium og Nitrit, så vi har iværksat nogle tiltag, som skal 
sikre os, at vi igen kan overholde de krav, der stilles af Naturstyrelsen (Tilføjet efter mødet: 
Drikkevandsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriet). Kommunen følger dette arbejde tæt. 
Senest har vi haft bobler i vandet som følge af, at vi under forsøg på at finde utætheder har tilført en 
større mængde sporgas, som desværre har sneget sig ind i forsyningsledningerne, 
specielt syd og vest for Langagervej, d.v.s. udenfor Dåstrup By. 
 
Anlægsarbejder har i år været begrænset til omlægning af iltningssystemet fra det gamle med 
iltningstårn/trappe og reaktionstank til nyt system, hvor råvandet iltes via tilførsel af filtreret luft – 
én kompressor pr. råvandsledning. Det har gjort det muligt at få etableret to depotrum, eet med 
adgang udefra til smedens rene produkter til vedligeholdelse af ledningsnettet og eet indendørs 
som rummer indendørs værktøj samt arkiv. Efter malerens overhaling her i februar henstår 
vandværket pænt og nydeligt, klar til en præsentation for bestyrelsen her i foråret. 
De seneste år har vi anlagt en ringforbindelse fra Svingomhuset og udover Birkede til Møllevej 
samt omlagt ringforbindelsen i Dåstrup fra gennem en have via Lærkevænget til Assendløsevej / 
Engvej til at følge Byvejen fra nr. 14 til nr. 1 og hen til Lærkestien og dermed forsyne Lærkevænget 
heraf samtidig med at Ringforbindelsen til Engvej er kommet lidt tættere på. 
Vi forventer at skulle udskifte et større stykke forsyningsledning i de kommende år, men følger 
udviklingen tæt, så vi ikke kommer til at udskifte for tidligt. Først når mængden af reparationer 
stiger vil vi beslutte om udskiftningen skal være nu. 
 
Økonomiske tilstande vi har i år omlagt jfr. den seneste vejledning fra Erhvervsstyrelsen, så 
regnskabet nu optræder i en lettere moderniseret udgave, udvisende et nulresultat, uden 
henlæggelser til fremtidige investeringer, idet vi vil prøve at holde os inden for rammerne af 
hensættelserne til finansiering af nye tiltag. 
 
Forhandlinger med kommunen om takstbladsfastsættelse har kostet en del indsats, men er endt 
med at kommunen har godkendt det af generalforsamlingen fastsatte takstblad. Vi har for i år 
omlagt udarbejdelse af takstbladet til at følge en model som vandværksforeningen har udarbejdet, 
resultatet vil vi se på senere. 
 
Fremtid: Udskiftning af en række forsyningsledninger fra sidste i 1930’erne står som de størst 
investeringer i de kommende år. Herudover skal vi have udskiftet vores pumper, såvel råvand som 
rentvandspumperne er nu op mod 20 år gamle. 
Tak til Arne Christiansen og bestyrelsen 

Spørgsmål fra salen til beretningen: 

• Udvidelse af Viby med nye boliger hvordan håndteres dette? Vibys nye boliger ligger 

udenfor Dåstrup Vandværk forsyningsområde. 
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• Planer for sammenlægning af vandværker? Dåstrup Vandværk/Roskilde Kommune 
har ikke nogen planer om sammenlægning. Roskilde Kommune arbejder på ny plan 

for 2017-22. 

Ad 3 – Godkendelse af regnskab 

Vandværkets bestyrelse har den 13. marts 2017 endeligt behandlet og godkendt årsregnskabet for 
perioden 1. januar til 31. december 2016. Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et 
retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til 
nedennævnte Resultat for 2016 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2016 samt forslag 
til Budget 2017 og det tilhørende Takstblad for 2017. Årsregnskabet indstilles til 
generalforsamlingens godkendelse. 

Ny regnskabsmetode er indført. Overdækning ca. 11 million. Dette medfører ingen egen kapital. 

Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet uden bemærkninger eller kommentarer. 

Bemærkning fra salen: 

• Honorarer er ca. 77.000 kr. er lavt for det store arbejde som udføres af bestyrelsen. De 2.500 
kr. i honorar til almene bestyrelsesmedlemmer er skattefri.   

Ad 4 – Indkomne forslag 

 

Ingen.  

Ad 5 - Behandling af budget og takstblad for det kommende år 2017. 

Budgettet for 2017 er, bortset fra enkelte justeringer, identisk med budgettet for 2016. 

Takstblad for 2017 er som 2016. Dog er tilkommet et nyt gebyr for kopi af årsopgørelsen. 

Takstblad og budget godkendt. 

Bemærkning fra salen: 

Hvad er total prisen for vand? Inklusiv vandafledningsafgift er prisen ca. 56,94 kr. kig på 
hjemmesiden under ”Spar på vandet”.  

Ad 6 – Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

Erik Kristoffersen 
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Arne Christiansen 

Jørgen Trebbien 

Niels Chr. Andersen. 

Alle blev valgt. 

Ad 7 – Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er:  

Lars Berg Olsen(Ikke tilstede) 

Ejvind Sørensen 

Hans Madsen. 

Alle blev valgt. 

Ad 8 – Valg af revisorer 

På valg er: 

Ole Sørensen 

Christian Bistrup 

Begge blev valgt. 

Ad 9 – Valg af revisorsuppleant 

Hans Poulsen. 

Hans Poulsen blev valgt. 

Ad 10 – Eventuelt 

Arne Christiansen informerede om: 

• Tvillum kort på DVV hjemmeside. 
• Hold øje med Jeres vandmåler. Brud efter måleren betales af forbrugeren. 
• Vandmålerne kan aflæses 36 måneder bagud. 
• Arne vil gerne fremvise Vandværket, hvis det ønskes. 

Spørgsmål fra salen: 
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• Spørgsmål om der kommer blødt vand behandlingsanlæg i Dåstrup vandværk? Svaret er: 
Nej, da vandet fra DVV er blødt ca. 8-10. 

• Vedrørende de store investeringer kunne det tænkes at låne pengene af forbrugerne 
(andelslån)? 

Svaret er: Ja, det kunne være en mulighed, som bestyrelsen vil overveje i forbindelse med at 
behovet opstår. 

Generalforsamlingen hævet: 27. marts 2017 

Kim Møller Nielsen, referent 

 

Dirigent Michael Rasmussen 

 


