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Referat af ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 27. Marts 2008 i Aktivitetscenteret, Solrød Center. 
 
Generalforsamlingen åbnes: 
Formand Flemming Petersen bød alle fremmødte velkommen til vandværkets 73. ordinære 
generalforsamling, og præsenterede vandværkets nuværende bestyrelse der består af følgende medlemmer: 
Claus Olsson, Preben Olson, Erik Liljeberg, Per Hauge, Erik Normann Sørensen, Poul Pangø og Flemming 
Petersen. 
 
Suppleanter: Jan Jakobik og Per Hangaard. 
 
Valgt revisor: Jørgen Christoffersen. Suppleant Eiler Nielsen. 
Reg. Revisor: Karl Sørensen. (kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen p.g.a influenza). 
 
Ansatte på Vandværket: Bestyrer Hans Odder, Driftsassistent Kjeld Lundin og Kontordame Henriette 
Pedersen samt medhjælper John. 
 
Formanden gik derefter over til pkt. 1 på dagsordenen. 
 
1: Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Bent Soelberg fra foreningen af Vandværker i Danmark som dirigent. 
 
Bent Soelberg blev enstemmigt valgt med akklamation. 
Bent Soelberg takkede for valget, og konstaterede generalforsamlingens lovlighed i henhold til love og 
vedtægter. Ingen i forsamlingen havde noget at indvende herimod. 
 
Dirigenten gik herefter over til pkt. 2 på dagsordenen. 
 
 2: Formanden Flemming Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2007. 
 Antallet af andelshavere er nu oppe på 4834 ca. 6 nye siden sidste år.  
  
Vi har igen i år haft stor mødeaktivitet, til orientering: 
 4 bestyrelsesmøder 
 3 møder i forretningsudvalget 
 3 møder om økonomi. 
 8 møder med Solrød Kommune 
 7 møder i Kontaktudvalgets regi nu Vandrådet. 
                      9 møder med eksterne rådgivere om vor vandforsyning og fremtiden 
 
Sikkerhed. 
Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling rettede vi henvendelse til Solrød Kommune om 
driftssikkerheden på Solrød Renseanlæg. 
Vi stillede 3 spørgsmål: 
 Hvordan er driftssikkerheden på Solrød Renseanlæg? 
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 Hvordan administreres benyttelse af brandhaner i kommunen? 
 Beredskabsplan for uheld med kemikalietransporter på motorvejen? 
og vi benyttede samtidig lejligheden til at foreslå en gennemgang af vore beredskabsplaner. 
 
Denne henvendelse har først ved årets afslutning resulteret i konkrete tiltag fra kommunens side. 
Bestyrelsen havde forestillet sig, at kommunen havde fået det ingeniørfirma, der oprindelig 
projekterede renseanlægget, til at fremkomme med et notat eller en rapport, der efter en 
gennemgang af 
drikkevandsinstallationerne kunne sikre vandværket, at alle installationer var udført 
forskriftsmæssigt. 
 
Kommunen har i stedet, med hjælp fra et lokalt VVS-firma, udarbejdet et notat om sikkerheden på 
Solrød Renseanlæg. Da der er flere usikkerhedsmomenter i notatet, har Solrød Vandværk fundet 
det nødvendigt, for egen regning, sammen med ingeniørfirmaet Krüger A/S at gennemgå samtlige 
vandinstallationer på renseanlægget. 
 
Denne gennemgang blev foretaget d. 4. marts 2008. Vi gennemgik sammen med driftschefen Niels 
Larsen renseanlægget, og vi havde efter aftale antaget Krüger A/S, som også deltog i 
gennemgangen. Vi afventer rapport fra Krüger A/S. 
 
Spørgsmålene omkring brandhaner og beredskabsplan er endnu uløste. 
 
I efteråret 2006 fik vi forespørgsler fra ingeniørfirmaet Rambøll omkring vore boringer langs 
motorvejen, idet der som vedtaget af kommunen skulle udføres støjvolde fra Åsvej i syd til mosen i 
nord. 
Vi udleverede tegningsmateriale over boringer og ledningsanlæg til Rambøll, og vi blev stillet i 
udsigt at skulle deltage i drøftelser omkring støjvoldsprojektet. Projektet blev senere fremsendt 
uden yderligere kommentarer. 
 
Stor var vor forundring, da kommunen påbegyndte tilkørsel af jord til den sydlige ende af volden, 
uden at vandværket var blevet orienteret. 
                                                                  
Vi påtalte naturligvis dette overfor kommunen, og der blev afholdt møde om sagen, hvor vi igen 
blev stillet i udsigt, at boringerne ikke ville blive påvirket af jorden, at jorden var ”ren”, at vi ville                                                                                                       
blive inddraget i den videre projektering. 
 
Boringerne langs motorvejen er nogle af de bedst ydende, og i forsommeren stoppede forsyningen 
fra boring A3, der er placeret netop der, hvor kommunen havde påbegyndt jordtilførslen. 
Der er yderligere 4 gode boringer, der også kunne risikere at falde sammen. 
 
Amtet ville i den samme situation have reageret øjeblikkeligt, men kommunen i den nye rolle var 
ikke forberedt. 
Jeg måtte personligt meddele kommunen/Rambøll, at vi en bestemt dag på et bestemt tidspunkt  
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ville blokere for jordtilkørslen med værkets biler, og i øvrigt meddele presse og tv om vores 
beslutning. 
 
Så meget skulle der til før det lykkedes at få kommunen i tale. 
Det viste sig yderligere, at der kunne være tvivl om jordens renhed. Heldigvis for alle parter   
var jorden ren. Københavns Kommune havde opgivet urigtige oplysninger, men sagen blev løst. 
Desværre måtte vandværket benytte eksterne rådgivere. Det betød en unødvendig udgift for 
andelshaverne på omkring kr. 40.000. 
 
Vi er desværre ikke færdige med sagen endnu, idet vi har antaget Krüger til at undersøge, hvorfor 
A3 er faldet sammen, en udgift på kr. 70.000. 
Vi har foreslået kommunen at ”skadevolderen” betaler udgiften, men det har ikke været muligt at 
indgå en sådan aftale. 
 
Disse sager har kostet ikke alene penge, men også en masse unødvendig tid. 
Bestyrelsen har i det forløbne år måtte erkende, at kommunen ikke er den samarbejdspartner, som 
amtet var, men vi har store forventninger til det nye år. 
 
Vandkvalitet. 
Vor kildeplads Solrød Nord har igen i år nået op på ca. 600m3 i døgnet. 
Kun boringerne F1, F2 og F5 kører. 
F1 er blevet oprenset og pumpen er skiftet til en mindre pumpe som i F2 sidste år.   
Vandkvaliteten er god, og derfor egnet til blandingsvand. 
 
Desværre er projektet omkring Karlstrup Kalkgrav gået i stå. 
Som man vil kunne erindre pumpes der omkring 500.000m3 søvand ud i Køge Bugt hvert år. 
Amtet nåede som nævnt sidste år at analysere søvandet, og det vil kræve en del samarbejde med 
alle parter, kommunen, Skov- og Naturstyrelsen, Region Sjælland og vandværket. 
Udgifterne til projektet skal også fordeles mellem de parter, der vil kunne drage fordel af vandet. 
             
På Solrød Strands Vandværk er der stadigvæk mindre forekomster af trichlorethen specielt i boring 
3. men mængderne er faldende i alle 3 boringer. 
Der er tidligere blevet taget vandprøver hver 3. uge, men med det faldende indhold og efter aftale 
med myndighederne analyseres vandet nu kun hver 3. måned 
                                                                                        
Desværre har vi ikke fundet kilden til forureningen, men efter alle de undersøgelser der er foretaget, 
er det sandsynligt, at kilden kun kan være det "gamle" renseri på Månevænget. 
                                                                                                                  
Vort største problem er for øjeblikket nikkelindholdet. I visse boringer er det ret højt. 
Derfor er det vigtigt, at vi får rigeligt vand fra Solrød Nordmark, der er "rent" for nikkel, til at 
blande med vand fra de øvrige boringer. 
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Råvandet fra SSV - boring 1, 2 og 3 - har også et meget lavt indhold af nikkel, og derfor vil den nye 
ledning fra SSV til SV betyde mere velegnet vand, specielt i spidsperioder, til blandingsvand. 
Desværre er denne Råvandsledning blevet forsinket. 
For det første på grund af ledningsprojektet i Gulspurvevej, der måtte ændres ud for IRMA, og for 
det andet forhandlinger med kommunen om ejerforhold og tidligere aftaler om ledningstraceen. 
 
Men jeg vil ikke undlade at nævne, som det også blev gjort sidste år, at det vand der pumpes ud 
til forbrugerne overholder alle de krav der stilles fra Miljøministeriet, Solrød Kommune og 
Embedslægen. 
Prøveresultater fra vore vandanalyser kan i øvrigt ses på vor hjemmeside. 
 
Vandmængder. 
De udpumpede vandmængder faldt lidt i 2007, formentlig på grund af den våde sommer. 
Det gennemsnitlige personforbrug er i 2007 registreret til 109 liter pr. døgn. 
I 2006 var det 114 liter pr. døgn. 
Landsgennemsnittet for 2006 ligger på 119 liter pr. døgn mod 122 liter pr. døgn i 2005. 
 
Desværre har vi stadig for stort vandspild på ledningsnettet, eller hvor det nu er. 
Der er stort set ingen ændringer fra 2006 til 2007, spildprocent er 11,9 %. Vi må erkende, at det er 
utroligt svært at opspore, hvor vandet bliver af, men vi arbejder hårdt på at finde lækagerne. 
 
I efteråret 2005 fandt vi, som nævnt sidste år, en større utæthed på Fasanvej. 
På Fasanvej, hvor udløbsledningen fra renseanlægget krydser vandledningen. 
Natmålinger viste et spild, der på årsbasis svarede til 15.000 m3. 
Ledningen i Fasanvej blev omlagt i september og oktober 2006. 
Denne omlægning har resulteret i et mindre vandtab i SSV på omkring 15.000m3, men har også 
kostet ca. 500.000 kr.  
 
Vor ekstraskat for vandspild var i 2004, kr. 125.000, i 2005, kr. 72.000, i 2006, kr. 81.000 og i 
2007, kr. 63.000, det går den rigtige vej, men desværre har vi konstateret større vandtab i SV´s, 
hvilket vi her i 2008 allerede er i gang med at undersøge. 
Vort mål for 2008 er, at vandspildet kommer under 10 %, gerne langt under.                                                                                                                      
 
Kildepladser. 
I 2006 besluttede bestyrelsen at føre en råvandsledning fra SSV til SV. 
Som tidligere nævnt forbinder vi alle 3 boringer til SV for at kunne styre og blande råvandet fra 
alle boringer fra Engvangen.  
Det rådgivende firma Watertech har udarbejdet et projekt, men som tidligere nævnt, er det blevet 
forsinket. 
Vi håber kommunen godkender det nu ændrede projekt, og forventer entreprisen udført i 2008.  
                                                                                                         

Side 5/9 
 

 



 

Side 5/9 
Karlstrup Kalkgrav er vi desværre ikke kommet videre med, måske foranlediget af amtets lukning, 
eller Skov- og Naturstyrelsens og kommunens økonomi, eller fordi der skulle forhandles om 
rensning af søvandet. 
 
Heldigvis har vi intet akut behov for mere vand, men der er afsat penge til undersøgelser i de 
følgende år, idet der foreligger et par muligheder til fremtidens råvandsforsyning andre steder i 
kommunen. 
 
Alle vore indvindingstilladelser skal fornyes i 2010. 
Der går vedholdende rygter om, at det bliver meget vanskeligt at få fornyet tilladelserne. 
Da det er Solrød Kommune, der skal godkende fornyelsen, må vi håbe på en velvillig behandling af 
de ansøgninger, der vil blive fremsendt. 
 
 
Målere. 
De sidste målere i Solrød Landsby blev kontrolleret i 2007. 
De bestod prøven, men ikke til fuld tid på 8 år, kun 4 år. 
Udskiftning af målere skal derfor tidligst påbegyndes i 2011. 
 
Der mangler udskiftning af ca. 30 store målere, der vil blive udskiftet i 2008.  
 
Værket. 
Ombygningen af de maskinelle installationer på værket blev afsluttet i februar 2007. 
Vi har fået udskiftet de 30 år gamle pumper med tidssvarende, støjsvage pumper anbragt så 
praktisk, at vi har fået en stor del af den gamle maskinsal fri. 
SRO-anlægget - det betyder styring - regulering - overvågning - er blevet opdateret. 
 
I forsommeren 2007 blev ombygning og udvidelse af kontoret påbegyndt.  
Det eksisterende kontor er blevet renoveret, og udvidelsen af kontoret er på 55m2. 
Støjen fra pumperne, der oprindelig var årsag til ombygningen, er nu reduceret så meget, at 
uret på kontoret er blevet udskiftet. 
 
Bestyrelsen har tidligere besluttet at forpartiet med indgang til vandværket skal forskønnes. 
Vi håber, at det kan fuldføres i 2008.  
Den store tomme maskinsal, som vi havde håbet at kunne benytte dels til arkiv og andet depot, 
har bestyrelsen planer om at anvende til undervisning af skolebørn, fremtidens brugere.                                                                                                                       
 
Myndigheder. 
Bestyrelsens bekymring over amtets nedlæggelse, som vi nævnte på sidste års generalforsamling,  
har holdt stik. 
Vi har gennem hele 2007 forsøgt at få et samarbejde op at stå med kommunen, ikke alene på de  
daglige rutiner, men specielt på forsyningssikkerheden. 
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Mod slutningen af året er det lykkedes at få afholdt møder om sikkerhed og samarbejde, men der 
skal en holdningsændring til hos Kommunen.     
Solrød Vandværk og i øvrigt alle vandværker i kommunen vil så gerne samarbejde, vi har 20.000 
forbrugere bag os, vi betragter os selv som partnere ikke modstandere. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at de tiltag kommunen har gjort blandt andet med antagelse af mere 
personale med erfaring indenfor vor sektor vil kunne bidrage til et bedre samarbejde, men der er et 
stykke vej endnu.                                                                                                                               
 
Økonomi. 
Gennem flere år har værket budgetteret med underskud. 
Stor udvikling i kommunen har bevirket mange tilslutningsafgifter til gavn for vor økonomi. 
Der stilles flere og flere krav fra myndighederne til vandværksdrift. 
Udgifterne til eksterne rådgivere er steget og vil stige yderligere i de kommende år. 
 
Med de anlægsomkostninger vi kan forudse, til dels uden indtægter, betyder at driften skal hvile i 
sig selv. 
 
Derfor foreslår bestyrelsen, at m3-prisen sættes op med 1,00 kr. pr. m3 til 4,70 kr. pr. m3. 
For en almindelig husstand betyder det en ekstraudgift pr. år på kr. 150,00 excl. afgifter. (inkl. 188) 
 
Til orientering kan det oplyses, at i Greve betales kr. 5,00 pr. m3, i Birkerød kr. 5,50 pr. m3, i Farum 
kr. 4,00 pr. m3 og i Køge kr. 8,64 pr. m3.  
Fastafgiften varierer de samme steder fra 160,- til 320,- 
Ved et forbrug på 150m3 pr. år pr. husstand, vil Solrød Vandværks vand stadig være billigst. 
 
Vandrådet for Vandværkerne i Solrød Kommune. (tidligere Kontaktudvalget) 
De første tiltag til stiftelse af Vandrådet, tidligere Kontaktudvalget, blev foretaget i år 2000. 
KTU blev stiftet af 12 vandværker i Solrød Kommune, og det var i starten en frivillig 
sammenslutning. 
Formålet var primært at skabe forsyningssikkerhed mellem de enkelte værker. 
 
Forsyningsledningerne mellem de 12 vandværker blev dengang budgetteret til kr. 3 mill., og indtil 
videre, er budgettet overholdt. 
På nuværende tidspunkt mangler der at blive udført ledninger mellem Jersie og Solrød, mellem 
Gl. Havdrup og Gl. Havdrup Nord samt mellem Gl. Havdrup og Solrød Præstemark. 
De 2 sidste strækninger skal udføres i 2008, medens Jersie-ledningen udskydes til 2009 af hensyn 
til finansieringen. 
Af samme årsag har vi ansøgt Solrød Kommune om at udskyde tilbagebetalingen af det rentefrie 
lån på kr. 1 mill. 
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I 2007 blev ledningerne mellem Solrød og Karlstrup By og mellem Gl. Havdrup og Ll. Havdrup 
udført.                                                                                                                
 
En anden vigtig opgave for Vandrådet er beskyttelse af grundvandet. 
Her drejer det sig specielt om at lokalisere gamle brønde og boringer, da disse meget let kan være 
 årsag til forurening, idet der er direkte adgang til grundvandet. 
                                                                                                                    
Det lykkedes også at få en side om rent vand med i kommunens vejledning om affald og genbrug i 
2007 + 2008.  
 
Ellers samarbejdes der om vandanalyser, takstblade, målerkontrol, beredskabsplaner og regulativ. 
Som det største vandværk i kommunen har SV formandsposten.       
 
 
Planer for 2008.  
Bestyrelsen har til dels redegjort for planerne for 2008 i det tidligere nævnte, men det skal 
præciseres, at den primære opgave er at bevare og beskytte de eksisterende grundvandsmagasiner vi 
har i dag, men naturligvis også at forsøge på at finde nyt rent råvand. 
 
En af de helt store opgaver er, at få overført det tidligere gode samarbejde med Roskilde Amt til 
Solrød Kommune. 
 
Vi vil endnu en gang gøre opmærksom på den ulovlige havevanding, som stadig finder sted. 
Vi påtænker at gå lidt hårdere til værks til sommer, idet vi vil være mere synlige. 
 
Men det der ligger bestyrelsen mest på sinde, er at få reduceret vandtabet markant. 
Vi håber, at forbrugerne ringer til værket hurtigst muligt, såfremt man observerer brud på ledninger, 
det kan være på offentlige veje, men også i private haver. 
  
Hermed afsluttede formanden bestyrelsens beretning for året 2007. 
 
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle spørgsmål til beretningen? 
 
Ole Johansen spurgte til vandspildet i strandområdet og mente, at man med fordel kunne lytte sig 
frem til eventuelle utætheder? 
Formanden svarede, at vi også havde haft en ”lyttetekniker” i gang i strandområdet. Men han har 
kun fundet små utætheder, som er udbedret. 
 
Jørgen Hansen spurgte, også om vandspild på strandsiden samt om kontrol af vandmålere, idet hans 
vandmåler ikke var kontrolleret? 
Formanden svarede, at med hensyn til vandspild var vi til stadighed på jagt efter utætheder, og opfordrede 
vore andelshavere til at være opmærksomme på eventuelle våde områder, og hvis der observeres nogle  
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sådanne, så at give vandværket besked så vi kan foretage en undersøgelse. 
Med hensyn til kontrol af vandmålere, udtages 50 målere ud af et parti på 450 til stikprøvekontrol, der er det 
meget sandsynligt at den pågældende måler ikke er kontrolleret. 
 
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål til bestyrelsens beretning, og tog den til efterretning. 
 
3: Det reviderede regnskab for 2006 fremlægges til beslutning. 
Erik Liljeberg gennemgik og forklarede regnskabet. 
 
Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til regnskabet? 
 
Poul E. Nielsen spurgte, hvorfor der ikke var brugt nogen penge til lækagesøgning? 
 
Erik Liljeberg forklarede, at lækagesøgningen i 2007 var foretaget med intern arbejdskraft, og optræder 
derfor ikke i regnskabet under dette punkt. 
 
Formanden svarede, at vi mente, at alle utætheder var fundet, sidst i forbindelse med den store lækage på 
Fasanvej, men det holdt ikke stik, der er flere lækager. Vi forsøger af al kraft at finde de resterende således at 
vandspildet kommer så langt ned under 10% som muligt, så vi undgår ekstraskat. 
 
Jørgen Hansen spurgte, Hvorfor udgiften til lønninger var steget udover det budgetterede og om det ikke var 
muligt at afsætte penge til lækagesøgning samt hvor den million vi har lånt af kommunen er blevet af? 
 
Formanden svarede, at vi har ansat en ny medhjælp til at vedligeholde vore grønne områder. 
Denne udgift kunne vi ikke forudse i budgettet.  
Vi har i budgettet 2008 og 2009 afsat kr. 50.000 for hvert år til lækagesøgning  
Den million der er lånt af kommunen er lånt af vandrådet og således har det ikke noget med vort regnskab at 
gøre. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, og satte det herefter til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
4: Budget for 2008 fremlægges til beslutning. 
Erik Liljeberg gennemgik det udsendte budget og omtalte sidste års bekymring om et budget med underskud 
på driften. I 2008 har vi et budgetteret overskud. 
  
Dirigenten konstaterede at der ikke var nogle spørgsmål til budgettet, og satte derfor budgettet 2008 til 
afstemning. 
Budgettet 2008 blev enstemmigt godkendt. 
 
5: Valg til bestyrelse. 
Dirigenten Bent Soelberg oplyste at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Flemming Petersen 
Erik Liljeberg 
Per Hauge 
 Alle ønskede at genopstille. 
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Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede at opstille. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede derfor at ovennævnte var genvalgt til bestyrelsen for en periode 
af 2 år: 
 
6: Valg af 2 suppleanter. 
Følgende suppleanter er på valg: 
Jan Jakobik 
Per Hangaard 
 
Dirigenten konstaterede at ingen andre ønskede at opstille til valg, og at ovennævnte var genvalgt for en 
periode af 1 år. 
 
7: valg af Revisor og Revisorsuppleant. 
Revisor Jørgen Christoffersen blev genvalgt enstemmigt. 
Revisorsuppleant Eiler Nielsen blev genvalgt enstemmigt. 
 
8: Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
  
9: Eventuelt. 
Dirigenten oplyste, at der under dette punkt kunne diskuteres alt der havde med vand at gøre, men at der intet 
kunne vedtages. 
 
Der var ingen spørgsmål. 
 
 
Dirigenten Bent Soelberg afsluttede derfor generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
 
 
 

 
Formanden Flemming Petersen takkede på bestyrelsens vegne dirigenten for god og myndig ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
 
Solrød Strand d. 29. marts 2008.  
 
Dirigent     Referent  
 
 
 
 
Bent Soelberg    Preben Olson 
 


