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 Referat fra den ordinære generalforsamling 2012 

 

Mandag den 19. marts 2012 kl.19.00 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i 
Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og takstblad for det kommende år 2012 forlægges til godkendelse. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Jørgen Jensen.   

    Kim Møller Nielsen.  
    Lars Berg Olsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Christian Bistrup(villig til genvalg) 
8. Valg af revisor  På valg er: Ole Sørensen.   

    Per Kristensen(begge er villige til  
    genvalg). 

9. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Eigil Carlsen(villig til genvalg). 
10. Eventuelt. 

 

Årsrapport blev uddelt til fremmødte deltagere i generalforsamlingen. Årsrapporten indholder  
resultatopgørelse, balance, noter til regnskabet, forslag til budget 2012/13 og takstblad. 

 

Til generalforsamlingen var der i alt (inkl. bestyrelsen) mødt 48 deltagere. 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Til dirigent blev Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år af formanden: 

 

ANTAL	MEDLEMMER	er	uændret	siden	fusionen	og	dermed	sidste	års	generalforsamling	i	marts	
2011.	 
Det vil sige, at vi har nu 473 forbrugere, som har aftaget 59.731 m3 i 2011. For nogle forbrugere dækker det 
over 14 måneders forbrug, idet vi for forbrugerne i Søster Svenstrup har flyttet aflæsning fra 1. september 
til 1. november, som det var i det gamle Dåstrup-område. 
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BESTYRELSESARBEJDE	 
Der har i 2011 været afholdt 5 møder i februar, april, maj, august og november. Møderne anvendes til at 
formanden, kassereren og vandværkspasser kan orientere bestyrelsen om hvad der er sket og hvad der skal 
ske i den kommende tid. Bestyrelsen kan så give sit besyv med. Således at driften bliver så optimal som 
muligt indenfor de af generalforsamlingen udstukne rammer.  
Bestyrelsen har i år deltaget i flere kurser arrangeret af fvd – foreningen af vandværker i Danmark. Vi har 
deltaget i kurser om bestyrelsesarbejdet, vandanalyser, energioptimering og drift af vandværket, i alt har 5 
medlemmer deltaget i 5 kurser. Kursusvirksomheden er baseret på de p.t. 6 håndbøger, som fvd udgiver 
omkring bestyrelsesarbejdet, arbejdet i vandrådet, økonomien, vandkvaliteten, driften af vandværket og 
energioptimering. Man kan på fvd’s hjemmeside finde disse håndbøger, som kan downloades. Bøgerne 
udleveres på de kurser, som bestyrelsens medlemmer deltager i og danner grundlag for det videre arbejde.  
Sidst på året har vi igen set, at Roskilde Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet 
på en vandforsyningsplan, som vil blive behandlet i Miljø- og teknikudvalget i april måned og i Byrådet i 
september. Planen lægger de overordnede rammer om vandforsyningen i kommune. For Dåstrup Vandværk 
betyder planen ikke de store ændringer. Repræsentanter for bestyrelsen har deltaget i et forberedende 
møde på Rådhuset i januar måned.  
Vandværkets formand, deltager i bestyrelsen af Vandrådet i Roskilde. Vandrådet er en interesse-
sammenslutning af alle vandværker i Roskilde Kommune, ud af 33 vandværker deltager 26 i vandrådet. 
Vandrådet holder årsmøde i maj måned. Alle møder afholdes sædvanligvis på Roskilde Forsyning. I 2011 
afholdt Vandrådet et møde på Roskilde Brandvæsens ejendom, hvor beredskabschefen fik anledning til at 
orientere om opgaven BEREDSKAB. Et interessant møde, hvor vi også fik set brandbiler, ambulancer og de 
øvrige værktøjer beredskabet råder over. Vandrådet har en hjemmeside på fvd’s hjemmeside. Der er links 
hertil på vandværkets hjemmeside, hvorfor jeg henviser til at man læser referater m.v. der. 
  
UDPUMPET	VANDMÆNGDE	 
Året 2011 er første år efter sammenlægningen. Vi har oppumpet 63.062 m3 og udpumpet til forbrugerne, 
som har aftaget 59.731 m3. Vi har tilladelse til op-pumpning af 85.000 m3. En tilladelse som egentlig er 
udløbet, men som p.g.a. den politiske og administrative behandling af vandplanerne er forlænget til udløbet 
af 2012, men som forventes først at blive fornyet i 2013. En ny tilladelse vil formentlig gælde i 30 år frem. 

 
KOMMUNENES	TILSYN	 
Har ikke givet anledning til nye arbejder, dog har vi fremrykket opfugning af nordvæggen til i år. Tilsynet 
udføres af en entreprenør for kommunen og resulterer i en rapport, som jeg kan vise til interesserede. Den 
har ikke den store værdi, idet den kommunale indsats er meget begrænset, så vi har ikke noget modspil. 
Vandværkets bestyrelse deltager i den kursusvirksomhed som vores vandværksforening forestår således, at 
bestyrelsen kan sikre vandværkets tilstand og udvikling.  
 
STØRRE	VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER	 
Vi har i år udført reparation af forsyningsledningsnettet på Egevænget/Engvej i marts, Svenstrupvejen 
mellem nr. 20 & 22 i april samt overfor Søster Svenstrup Byvej i juni og overfor nr. 46 i december måned. 
Herudover har der været et mindre brud på Hasselvænget, ligesom vi har færddigjort sammenlægningen 
med afbrydelse af ledningen på Søster Svenstrup Byvej til det tidligere vandværk i Søster Svenstrup. I 
forbindelse med et brud på Svenstrupvejen mellem nr. 6 & 8 i september, valgte vi, at udskifte 250 meter fra 
den PE-ledning som ligger fra nr. 2 til overfor nr. 11 og ned til nr. 8. En udskiftning som blev gjort nødvendig 
af, at ledningen ligger meget tæt på vejen, som på strækningen anvendes som motorvej, hvor der køres 
udenfor vejen, og som truede med at skride ned i vores udgravninger.  
 
VANDKVALITET	 
Er som sædvanlig god. Vi har bor i vandet, hvilket betyder, at vi følger udviklingen i niveauet herfor. Vi ligger 
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langt fra den grænse, som myndighederne har sat for den tilladelige mængde. Kopier af vandanalyserne kan 
ses på vores hjemmeside, ligesom der ligger en beskrivelse af de mange typer produkter, som der 
analyseres for.  
 
ANLÆGSARBEJDER	 
Året 2011 har budt på en række anlægsopgaver.  
 

Nyt	Kort.	 

Året 2011 fik vi opmålt vores forsyningsområde, specielt hovedventiler og brønde samt sektionsventiler. 
Desværre var der en række grundejere som ikke kunne finde hovedventilen på grunden. Det betyder at 
vores kort ikke bliver korrekt, således at vi ikke kan være sikker på hvor vi skal grave, hvis vi for brug for at 
skulle lukke for vandet til en grund. Herudover vanskeliggøres vores fejlfinding ved brud, idet vi skal bruge 
hovedventilen til at lytte på vandrøret og dermed høre om der kommer vand gennem det. Det nye kort 
forventes klar til brug i april 2012. Herefter skal vi overveje, om vi vil stille det elektronisk til rådighed for 
vores forbrugere og andre interessenter.  
 

Nødforsyning	-	ny	fra	Viby	 

Året 2011 var også året hvor vi færdiggjorde en ny nødforsyningsledning til Viby Vandværk, som ligger langs 
Vestergade og sluttes til vores net med en fælles målerbrønd på hjørnet af Vestergade og Byvejen. Den 
samlede investering udgør en væsentlig del af investeringerne i ledningsnettet, som fremgår af det regnskab 
som vi senere på mødet fremlægger.  
 

Udskiftning	af	sektionsventiler/vedligeholdelse	af	forsyningsledningen	 

Vi har i år fornyet ventilerne på Skolestien samt etableret en målerbrønd på Dåstrup Skole, således at 
vandmåleren kan flyttes hertil. Hermed flyttes ansvaret for eventuelle skader på skolens jordledning fra os 
til Roskilde Kommune. Herudover har der været udført reparation af forsyningsledningen på 
Egevænget/Engvej, Svenstrupvejen i flere omgange og Hasselvænget.  
 

Strømforsyningen	ajourført	 

Vi har i år investeret i en fornyelse af strømforsyningen af boring 3, som ligger 250 meter fra vandværket. 
Formålet var dels at skaffe mere strøm derud, dels for at vi kunne sikre os mod frost, ved at lave den samme 
automatiske varme omkring boringen, som vi fik på boring 2 i 2009. Samtidig har vores forsikringsselskab 
stillet krav om, at vi laver en transientbeskyttelse af vores installationer som vi ved samme lejlighed fik 
lavet. Investeringen heri løb op i ca. 200.000 kr., hvoraf de 50.000 dog først kommer med i regnskabet for 
2012.  
 

Færdiggørelse	af	sammenlægningen	samt	forbrugerinfo	 

Herudover har vi som tidligere nævnt afsluttet sammenlægningen af Søster Svenstrup og Dåstrup’s 
forsyningsledninger samt udført nogle reparationer, som naturligvis medfører afbrydelse af vandet for hele 
eller dele af vores 22 km forsyningsledingsnet. Sædvanligvis informerer vi om afbrydelser på hjemmesiden 
og i det omfang vi kender din mail-adresse vil vi sende en mail med information til de berørte forbrugere.  
Lejer du din ejendom ud, vil du som ejer få disse informationer, og så er det dit ansvar at videre give disse.  
Jeg vil gerne opfordre til, at vi kommer over de godt 75% de samlede forbrugere, som vi p.t. har email-
adresse på.  
Får du en mail, må du meget gerne hjælpe os ved at give informationen videre til din nabo og til din genbo.  
 
ØKONOMISKE	TILSTANDE	 
Vores likviditet er blevet lidt anstrengt af, de store investeringer, som vi har foretaget. Vi har dog ca. ½ mio 
stående i banken på opsigelse, så vi har lidt rygstød, hvis der skulle ske noget uforudset. Men da vi først får 
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penge ind igen i maj, vil der ikke blive gjort de store opgaver før da.  
I 2012 eller senest i 2013 skal vi dog investere i nye forbrugsmålere. Bestyrelsen er gået i tænkeboks over 
hvordan vi skal gribe opgaven an. Men med næste 500 målere bliver den samlede investering nok i 
omegnen af ½ mio. dkk. Det vil så nok blive muligt at fjernaflæse de nye målere, således at den hidtidige 
fysiske aflæsning i fremtiden bliver forbeholdt forbrugerne til kontrol af vandregningen og til at følge med 
om der opstår brud i installationen inden for måleren.  
 
FORHANDLINGER,	med	kommunen	 
Har der ikke været i 2011, men her i 2012 er vi igen gået i gang med forberedelsen af vandforsyningsplanen, 
ligesom vi i regi af vandrådet deltager i tilvejebringelse og ajourføring af kommunens regulativ for 
vandværkerne, udarbejdelse af beredskabsplan og andre fælles udfordringer for vandværkerne i 
kommunen. 

 
FREMTIDEN	 
VI beder forbrugerne om, at meddele os deres email-adresse. Det sker ved indberetning af vandmålerens 
udvisenede, men man kan også sende en email til daastrupvand@c.dk så kan vi sende en mail, når vi bliver 
nødt til at lukke for vandet p.g.a. reparation m.v. P.t. har 78% af beboerne i Dåstrup og ca 70% udenfor byen 
givet os deres email-adresse, vi håber på, at der kommer flere, så vi kan højne informationsniveauet. Et 
godt råd er, at inden du ringer til vandværket, at kigge på vores hjemmeside. Hvis vi har behov for stop for 
vandforsyningen vil vi skrive det på hjemmesiden og udsende mail til de som bliver berørt.  
I det kommende år vil vi arbejde med fornyelse af vandmålere, fortsætte vedligeholdelsen af vores 
vandværk, herunder kildepladsen, boringer m.v. Taget på vores gamle hus skal renoveres. Vi skal overveje 
om der bliver behov for udskiftning af dele af forsyningsledningsnettet. Specielt de rør, som ligger på 
Dåstrup Birkevænge, Egevænget og Kastanievænget holder vi øje med. Ligesom den gamle jernledning langs 
Svenstrupvejen bliver fulgt.  
 
TIL	SLUT	 
Skal jeg huske at takke vandværkspasser og bestyrelseskolleger for en god indsats i det forgangne år.  
Ligesom jeg skal fremhæve det gode arbejde, som vores grønne mand, Hans Madsen, har udført i de år han 
har arbejdet for os, i håb om, at det må fortsætte i mange år endnu.  
Vi har gennem året anvendt 3 leverandører, Kurt Jensen, VVS, Borup til alt udendørs samt til 
målerudskiftning på værket, Dahlgaard i Holbæk har bistået med det indendørs vvs-arbejde, ligesom El-
firmaet Carsten Rasmussen har lavet el-arbejderne. Gravearbejdet og det udendørs entreprenørarbejde er 
godt udført af Søren Grøn & Søn v/Christian Grøn. Alle har gjort deres til at vi har fået vores vandværk og 
forsyningsledninger godt vedligeholdt.  
Også en tak til vores forbrugere for deres tålmodighed, selvom vi bestræber os på at genere så få som 
muligt, kan det jo ikke helt undgås, at vi bliver nødt til at lukke for vandet i nogen tid, ligesom der jo har 
været et par perioder, hvor trykket har været påvirket af brud.  
 
Dåstrup, den 19. marts, 2012  
Formand Arne Christiansen 

 
Bestyrelsens beretningen er godkendt. 

 
Spørgsmål fra salen til beretningen: 

2.1 Er bor-indholdet i vandet over grænseværdien? 
Bor er under grænseværdien og formanden har rådført sig med eksperter, som ikke kan give 
noget entydigt svar på om bor er sundhedsskadeligt. 

2.2 Spørgsmål om motion af ventiler? Svar: Vandværket stå for motion af hovedventiler 
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i vej til brugerne. Man må ikke selv dreje på hovedstophanen, med mindre man har gjort det 
jævnligt over tid siden den blev sat ned. 

 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse   

 Årsregnskabet er blevet påtegnet af en uafhængig revisor.   
 Af regnskabet ses et underskud på -21.762 kr.   
 Egenkapitalen udgør 10.409.225 kr.    
 Ingen spørgsmål fra salen til Finn.    
 Regnskabet er godkendt.     
      

4. Indkomne forslag.      

 Der er ikke indkommet nogen forslag.    

        

5. Budget og takstblad for det kommende år (2012) forelægges til godkendelse.   

Budgettet gør, at det bliver nødvendigt, at hæve priserne på fastafgift og variabel forbrugsafgift.
 Takstblad og budget er godkendt.    
        
Spørgsmål fra salen: Angående evt. uforudsete udgifter på f.eks. 1 million for vandværket, hvad gør 
vi så? Svar fra formanden: Så søger vi om, at optage et lån.    
      

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen    
 Jørgen Jensen ønsker ikke, at genopstille. Som nyt medlem er Erik Ohm(Sandet 2,  

 Dåstrup) valgt ind.     
 Kim Møller Nielsen er genvalgt.    

 Lars Berg Olsen ønsker ikke, at genopstille. Som nyt medlem er Jørn Bruun Rasmussen 

 valgt ind.      
        

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Jørn Bruun Rasmussen bliver medlem af bestyrelsen og afgår dermed, som 

suppleant. Lars Berg Olsen bliver i stedet valgt ind, som suppleant.  

Christian Bistrup blev genvalgt. 

Som ny ekstra suppleant blev Niels-Peter Lillelund, Dåstrup Kirkevej 6, Dåstrup valgt 

ind. 

 

8. Valg af revisorer      
 Ole Sørensen og Per Kristensen blev genvalgt. 

 
9. Valg af revisorsuppleant     

 Eigil Carlsen blev genvalgt. 

 
10. Eventuelt.      

 Formanden takker Lars Berg Olsen og Jørgen Jensen, som udtræder af bestyrelsen. 

 Formanden opfordrer forbrugerne til, at bruge vandværkets hjemmeside og PBS til 

 betaling af regninger. 

 Forbrugeren på Birkehøj nr. 3, synes at hans vandtryk er for lavt. DVV checker tryk 

 ved lejlighed. 
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tak til dirigenten. mødet hævet. 

 

Dirigent: 

 

 

 

Referat udarbejdet af: 

 

 

 

Forelagt bestyrelsen  

 


