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Referat af ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 26. marts 2009 i Aktivitetscenteret, Solrød Center. 
 
Generalforsamlingen åbnes: 
Formand Flemming Petersen bød alle fremmødte, heriblandt Borgmester Niels Hørup, velkommen til 
vandværkets 74. 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. 
 
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 oplyste, at der tilstede var 32 andelshavere samt afgivet 3 fuldmagter, i alt 35 stemmeberettigede.  
Dirigenten gik herefter over til pkt. 2 på dagsordenen. 
 
 2: Formanden Flemming Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2008. 
 
 
Antallet af andelshavere har ikke ændret sig siden sidste år, det er stadig på 4834. 
 
Bestyrelsen har, som der altid plejer at blive sagt haft stor mødeaktivitet, men det har ændret sig til 
det bedre, idet vor ”nye” driftschef Hans Odder på kort tid efter sin ansættelse har overtaget mange 
af de almindelige møder, som bestyrelsen ikke nødvendigvis skal deltage i. 
Og det har været en stor lettelse specielt for formanden. 
 
De fastsatte møder i henhold til vedtægterne og forretningsordenen er afholdt. 
Vor administration er blevet større. Ikke fordi vi har ønsket det, men fordi EU, regering og måske 
specielt embedsmænd med cirkulærer og bekendtgørelser har sørget for, at det for større 
vandværker ikke mere kan være frivilligt arbejde. Og det bliver også sværere for de små. 
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De private vandværker har i de sidste år påtaget sig mere og mere ansvar. 
Myndighederne har talt om for høje indtægter for værkerne, alt skal hvile i sig selv, men f.eks. er 
vore medlemmer af bestyrelsen, der har et stort ansvar, ulønnede.  
 
Sikkerhed. 
Siden 11. september 2001 har vi i bestyrelsen i Solrød Vandværk, arbejdet på at sikre vore anlæg. 
Vi fik i 2002 sikret vore boringer og værker på betryggende måde, dog uden vished for, at ekstreme 
angreb på vore anlæg var sikrede. 
 
Bestyrelsen valgte en middelvej, idet man ikke kan sikre os mod alt. 
Sikkerhed mod forurening af vore indvindingsboringer eller vort grundvand, er lige så vigtigt for os, 
som de skader eventuelle terrorister kan forårsage. 
 
På sidste års generalforsamling var der i bestyrelsens beretning en byge af spørgsmål til Solrød 
Kommune, om renseanlægget, brandhaner, beredskabsplaner og forurenet jord til støjvolde. 
Beretningen under dette punkt sluttede med en forhåbning om et bedre samarbejde i 2008. 
 
Det er faktisk lykkedes på flere punkter at få ”det gamle samarbejde med Roskilde Amt” op at stå 
med kommunen. 
Dette skyldes ikke mindst de nye ansatte i den tekniske administration. 
Men en ting er ikke blevet ændret. 
Roskilde Amt havde en pose penge, som du, som en god lobbyist, kunne få del i, hvis du havde et 
akut eller specielt problem, og den pose har vi ikke fundet endnu. 
 
Bestyrelsen kan for 2008 konstatere, at renseanlægget er blevet ombygget, og er nu sikret imod en  
sammenkobling af spildevand og drikkevand. Alt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
På pumpestationerne på kloaksystemet er vandtilslutningerne blevet frakoblet, og kommunen har 
løst spule- og rengøringsproblemet på anden vis, og endelig er usikkerheden om arten af jord, der 
bliver tilkørt til støjvoldene, også løst ved en meget smidig kontrol af den tilførte råjord. 
 
Det økonomiske problem mellem parterne er også blevet løst, således at andelshaverne er blevet 
holdt skadesløse. 
   
Vandkvalitet. 
Kildepladsen Solrød Nord har ikke givet større indvindingsmængder i 2008 end i de tidligere år. 
3 ud af 5 boringer kører. 
Pumperne og boringerne er blevet renset og tryksyret sidst på året, hvilket har forøget 
indvindingsmængden. 
Vandkvaliteten er god, og derfor egnet til at blande med vandet fra de øvrige boringer. 
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Projektet omkring Karlstrup Kalkgrav ligger stadig stille. 
Alle kan sikkert huske, at der årligt pumpes 500.000m3 søvand ud i Køge Bugt til ingen nytte. 
Riget fattes penge. Måske var det et emne, der kunne tages op i fællesskab af Vandråd og Solrød 
Kommune. 
I princippet burde Miljøministeriet eller Skov- og Naturstyrelsen også deltage i sagen. 
 
Solrød Strands Vandværks 3 boringer har i flere år haft problemer med trichlorethen, specielt i 
boring 3. Disse er blevet formindsket i de forløbne år. 
De sidste analyser af trichlorethen i alle 3 boringer ligger under de lovpligtige grænseværdier for 
afgang vandværk. 
 
Det skal dog nævnes, som det er blevet gjort hvert år, at det vand der pumpes ud til forbrugerne, 
uanset om det er kommet fra SSV eller SV, overholder alle de krav der stilles fra Miljøministeriet, 
Solrød Kommune og Embedslægen. 
Prøveresultater fra vandanalyserne kan ses på vor hjemmeside. 
 
Vandmængder. 
De udpumpede vandmængder steg lidt i 2008. 
Måske på grund af utætheder eller måske på grund af de mange anlægsarbejder, der er blevet udført 
i 2008. 
Det gennemsnitlige personforbrug er i 2008 registreret til uændret 109 liter pr. døgn. 
Landsgennemsnittet for 2007 ligger på 116 liter pr. døgn. 
 
Desværre har vi stadigvæk for stort vandspild på ledningsnettet. 
Spildprocenten er steget fra 11,9 % til 13,2%. 
Vi har i det forløbne år brugt mange ressourcer på specielt Solrød Vandværks forsyningsområde. 
For 3 år siden blev SSVs området gennemgået på tilsvarende vis. 
I begge tilfælde var der ingen åbenbare lækager, og alligevel ligger vor spildprocent d.d. på 13,2. 
 
Med omlægningen af ledningsnettet i forbindelse med nedlægning af SSV, håber vi at nogle af de 
uforklarlige utætheder, bliver elimineret. 
 
Vor ekstraskat for vandspild er siden 2004 faldet fra kr. 125.000 til kr. 63.000 i 2007. 
Desværre steg den i 2008 til kr. 200.000 et ikke særligt flatterende resultat. 
                                                                             
Vore lækageundersøgelser har åbenbart ikke været gode nok.  
Det man nu kan frygte er generelle utætheder, som vi kun kan opspore, enten ved at grave det 
ledningsnet op, som vi har mistanke til, eller satse på en ledningsberegningsmodel kombineret med 
sektioneringsbrønde.  
Herved kan der fra værket konstateres, om der er unormalt forbrug indenfor et af de områder, som 
den omtalte ledningsnetsmodel har regnet sig frem til. 
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Vi havde tidligere både ledningsnetsmodel og sektioneringsbrønde med i vort investeringsprogram, 
men troede at vi ved de natlige manuelle målinger kunne opspore lækagerne. 
 
Der er store beløb forbundet med de nævnte investeringer. 
Men de beløb vi betaler hvert år til SKAT er også store, og vi får ingen gevinst eller løsning på vort 
ledningsnet. 
 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at det beløb i regnskabet til lækagesøgning på ca. 110.000 kr. 
er en del større, idet Kjeld og John har deltaget meget aktivt i undersøgelserne, og deres løn står et 
andet sted i regnskabet. 
 
Kildepladser. 
Allerede i 2006 besluttede bestyrelsen at føre en råvandsledning fra SSV til SV. 
Denne ledning er nu udført i 2008. 
Samtidig er SSV nedlagt og der er udført en slags mellemstation for boringer 1, 2 og 3, hvor de 
samles i en bygning og føres samlet videre i en ledning til SV. 
 
Denne ledningsentreprise har sammen med kommunens planer for Solrød Center Øst medført 
diverse omlægninger af ledninger. 
Budgettet for disse entrepriser beløber sig til ca. 4,2 mill. kr. 
Heraf er der i 2008 afholdt ca. 2,8 mill. kr. 
 
Der blev i 2008 indledt drøftelser med Jersie Bys Vandværk om optagelse af deres andelshavere i 
SV. 
Jersie Bys Vandværk har 3 boringer, hvoraf de 2 af disse efter oplysninger fra bestyrelsen, er meget 
”vandrige”. Dvs. mange kubikmeter pr. time med lille sænkning af grundvandsspejlet. 
 
Bestyrelsen har indgået aftale med Jersie Bys Vandværk om at SV foretager prøvepumpning på de 
2 omtalte boringer. 
Prøvepumpningen er påbegyndt i 2009, og det ser for øjeblikket ud til, at der er, for ikke at sige 
meget, en del vand. 
 
Roskilde Amt oplyste i øvrigt inden nedlæggelsen af amtet, at der på Nordmarksvej eksisterer en 
privat boring, der efter kortvarige prøvepumpninger havde vist et godt potentiale for indvinding. 
Denne boring vil ligeledes blive prøvepumpet i 2009.  
 
Denne boring ligger ca. 400 til 500m fra vor kildeplads på Solrød Nordmark, og vil derfor kunne 
bidrage betragteligt til indvindingen herfra. 
  
Som det er blevet nævnt tidligere, skal alle vore indvindingstilladelser fornyes i 2010. 
Solrød Kommune skal godkende fornyelsen, og så burde det være en smal sag, men ingen ved i dag, 
hvad kriterierne bliver for en godkendelse. 
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Bestyrelsen har hørt mange rygter om, at det bliver meget vanskeligt at få godkendt fornyelserne af 
indvindingstilladelserne, så derfor er jeg glad for, at borgmesteren er til stede i aften. 
Måske er der nyt. 
 
Målere. 
Som bestyrelsen tidligere har oplyst, skal der først i 2011 påbegyndes en større udskiftning af 
målere. 
 
Et lille hjertesuk fra administrationen om indberetninger af forbrug. Ca. 10 % indberetter ikke til 
tiden. 
De samme 500-600 giver hvert år problemer, fordi vi skal viderebringe disse oplysninger til 
kommunen, der anvender forbruget til opkrævning af vandafledningsafgift.  
Bestyrelsen har derfor strammet op på gebyrerne i Takstbladet.  
 
Aftalen om betaling for forbrugsoplysninger, der er indgået mellem Solrød Vandværk/Vandrådet og 
Solrød Kommune, har vi desværre været nødsaget til at opsige. Den har eksisteret siden slutningen 
af 90.erne. 
Aftalen afviger på væsentlige punkter fra FVD´s standardaftale, specielt på økonomien. 
 
Der er 1 års opsigelse i hvilken periode aftalen genforhandles. 
 
Værket. 
Efter de store ombygninger de sidste 2 år af værket med nye maskinelle installationer og nye  
kontorfaciliteter, manglede der blot et smukkere indgangsparti. 
Det lykkedes, dog mangler der langs facaden at blive udlagt en meget speciel sort skærve. 
Vore planer om undervisning af skolebørn i den ”gamle” maskinhal er begyndt at tage form. 
Bestyrelsen har bevilget penge til både drikkevandflasker med logo og undervisningsfaciliteter. 
 
I forbindelse med de store ledningsarbejder, har det naturligvis været nødvendigt at ændre på både 
el-installationer og SRO-anlægget. 
  
Myndigheder. 
Bestyrelsens tidligere bekymring omkring samarbejdet med Solrød Kommune blev i 2008 ændret 
til, en meget mere positiv dialog om vore fælles problemer. For det er vore fælles problemer. 
 
Af større opgaver, der endnu ikke er løst, er benyttelsen af brandhaner i kommunen. 
Hvem bruger dem, og er de sikrede med tilbageløbsventiler osv. 
Kommunen har meget professionelt ansat/lejet Køge Kommunens indsatsleder Søren Rasmussen 
til at få overblik over beredskabet, antal af nødvendige brandhaner og forsyningssikkerheden. 
 
Brandhanerne med stik er blevet registreret i 2008, og Byrådet skal efterfølgende bevilge penge til 
de udgifter, der vil være nødvendige for et sikkert system af brandhaner med tilhørende drift og 
vedligehold. 

Side 6/ 



 

Side 6/ 
I 2008 er der arbejdet intenst på et nyt regulativ. Det har været længe undervejs, og jeg tror alle er 
enige i, at der ikke er en enkelt skurk, der har forsinket regulativet. 
Alle vandværker i kommunen har deltaget i drøftelserne, og de endelige forhandlinger med 
kommunen blev afsluttet i 2008. 
Vi har fået oplyst, at det nye regulativ er blevet godkendt på et byrådsmøde i 2009.  
 
Når den officielle godkendelse foreligger, vil regulativet kunne ses på hjemmesiden. 
Alle nye andelshavere vil modtage et eksemplar. 
De nuværende andelshavere, der ikke har Internet, er velkommen til at bestille et eksemplar på vort 
kontor. 
 
Bestyrelsen overvejer om der specielt skal udsendes brev til samtlige virksomheder i Solrød 
Kommune med det nye regulativ, idet der efter sagen om forurening i Køge har været store 
problemer med erstatningssager. 
Der verserer i øjeblikket sager fra Køge ved retten med krav på 12 mill. kr. 
 
Takstbladet plejer ikke at blive nævnt i beretningen, men i år er det nødvendigt. 
I de 2 tidligere takstblade fra 2007 og 2008 havde bestyrelsen været nødsaget til at tage forbehold 
overfor udgifterne til vandforsyning specielt i Solrød Bys forsyningsområde, Nordmarksvej og 
Tykmosevej. 
 
Efter forhandlinger med kommunen blev der enighed om at værdiansætte Solrød Vandværks anlæg 
og ledningsnet, og samtidig at beregne alle udgifter til fremtidige vandtilslutninger efter 
kommunens 
vandforsyningsplan fra 2002 til 2012. 
 
Med hjælp fra eksterne rådgivere, vor rådgiver Rambølls ledningsregistrering samt bestyrelsen og 
vore ansattes viden og erfaring, blev der udarbejdet en værdiansættelse. 
Det viste sig, at vore eksisterende tilslutningsafgifter var lidt i underkanten, men med det nye 
takstblad er der ingen forbehold, og hvis man tilslutter sig SV, som ny andelshaver, er prisen den 
samme på Ellevej som på Tykmosevej. 
  
Økonomi. 
Takstbladet er lige blevet berørt, og bestyrelsen foreslår en stigning på fastafgiften på 100,00 kr. pr. 
år, excl.moms.    
Bestyrelsen har i mange år budgetteret med underskud, men da udviklingen i kommunen for 
øjeblikket er på stand by, og da det ikke er økonomisk korrekt at budgettere med underskud, er vort 
forslag derfor, den nødvendige stigning i fastafgiften. 
Dette vil også bringe os ajour med lovgivningens anbefalinger af en fordeling mellem m3 pris og 
fastafgift på 60/40. 
 
Til orientering kan det oplyses, at blandt de værker vi plejer at sammenligne vore priser med, er 
Greve billigst med kr. 6,57 pr. m3, medens Solrød følger lige efter med kr. 6,60 pr.m3. 
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Birkerød og Farum ligger på henholdsvis kr. 7,76 og kr. 7,00 pr. m3, og endelig Køge med kr. 10,41 
pr. m3. 
Kubikmeterpriserne er baseret på et husstandsforbrug på 150m3 pr. år. 
 
Årsrapporten bliver som sædvanlig gennemgået under dagsordenens pkt. 3, men der bør nævnes at 
de tiltag, der har været nødvendige for et velfungerende vandværk, har forårsaget større udgifter end 
budgetteret, f.eks. administrations- og driftslønninger og personaleomkostninger. 
Endelig havde vi et åbent hus arrangement efter den store ombygning af selve værket, og samtidig 
fejrede vi Kjeld med 30 års jubilæum. 
 
Uheldigvis havde vi ekstra udgifter til lækageundersøgelser og vandskat på ledningstab. Og igen 
i år har folk sparet på vandet. 
 
Til gengæld må vi sige, at vor investeringsrådgiver har gjort fyldest for sin løn på ca. 16.000 kr., 
idet vore renteindtægter m.m. er steget med små 20 % til omkring  kr. 1,2 mill. 
Alt i alt bringer det ikke årsrapporten i overensstemmelse med budgettet, men i betragtning af, som 
alle siger, krisetider, er det et fornuftigt resultat. 
 
Vandrådet for Vandværkerne i Solrød Kommune. 
De 12 vandværker der i slutningen af 90`serne fandt sammen for at løse fælles problemer, er nu 
blevet reduceret til 8 værker, idet det har været en fordel for de mindre værker ikke alene 
tidsmæssigt, men også økonomisk at blive optaget i de større værker. 
 
Vandrådet har forestået indhentning af priser på vandanalyser for alle værker, har forestået større 
ledningsentrepriser i forbindelse med forsyningsledninger mellem værkerne og udveksler i øvrigt 
mange erfaringer internt om praktiske tiltag og indkøb. 
 
I fællesskab har man optaget lån i kommunen med hæftelser for de enkelte værker. 
Man har som det seneste opsagt aftalen med kommunen om betalinger for oplysninger om 
vandforbrug. 
 
I 2008 blev Gl. Havdrup Vandværk forbundet med Gl. Havdrup Nords Vandværk og Solrød Præste- 
marks Vandværk. 
  
Der resterer nu kun ledningen mellem Jersie og Solrød, men for at skabe endnu bedre forsynings- 
sikkerhed er der nu forslag om en forbindelse mellem Solrød og Havdrup ved Tykmosevej. 
 
Det blev netop klart i 2008, at Vandrådet og de enkelte vandværker kunne nedlægge nye ledninger 
samtidig med, at kommunen udførte kloakanlæg. 
Vandrådet forhandlede med kommunens entreprenør, og fik aftalt priser, der for begge parter var 
rimelige. 
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Da kommunen påtænker at udføre resterende kloakanlæg i 2009, håber Vandrådet at kunne få de 
nødvendige ledningsstrækninger nedlagt i samme arbejdsoperation, måske på samme fornuftige 
prisaftaler. 
 
Indtil alle vandværker bliver optaget i et stort vandværk, hvis det måtte ske, vil Vandrådet være det 
organ der kan etablere større fællesanlæg, aftale kontrakter med leverandører, indgå kontrakter med 
entreprenører, forhandle med kommunen, selvfølgelig efter de regler der er aftalt i vedtægter og 
forretningsorden. 
 
Der er mange andre opgaver for Vandrådet som tidligere nævnt, men ideen om Vandrådet som en 
slags overbygning på alle vandværker i kommunen, er tankevækkende. 
 
Som det største vandværk i kommunen har Solrød Vandværk formandsposten. 
Dette er ikke en skriftlig aftale, men kun en i tidernes morgen naturlig aftale mellem vandværkerne. 
 
Planer for 2009. 
Bestyrelsen har i beretningen delvis redegjort for planerne for 2009. 
Investeringsoversigten sætter beløb på planerne. 
I hovedtrækkene vil der i 2009 blive satset på indvindingsundersøgelserne i Jersie og Solrød 
Nordmark, nye forsyningsledninger i Nordmarksvej og Tykmosevej og opdatering af vore 
sikkerhedsprocedurer og alarmer på boringer, trykforøgere og værket. 
 
Sektioneringsbrønde og ledningsberegningsmodel vil blive igangsat snarest muligt på grund af den 
store vandspildsprocent. 
 
Bestyrelsen vil fortsat også betragte det, som en af de vigtigste opgaver at bevare og beskytte de 
eksisterende grundvandsmagasiner. 
  
Hermed afsluttede formanden bestyrelsens beretning for året 2008. 
 
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle spørgsmål til beretningen? 
 
 Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål til bestyrelsens gode og fyldige beretning. 
 
Dirigenten tog derfor bestyrelsens beretning til efterretning. 
 
3: Det reviderede regnskab for 2008 fremlægges til godkendelse. 
Erik Liljeberg gennemgik og forklarede regnskabet. 
 
Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til regnskabet? 
 
Eiler Nielsen spurgte, hvad de udestående fordringer var. 
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Erik Liljeberg oplyste at det bl.a. var tilslutningsafgifter fra Trylleskov Strand der var bogført, men endnu 
ikke betalt. 
  
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, og satte det herefter til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
4: Budget for det kommende år. 
Erik Liljeberg gennemgik og forklarede det udsendte budget.. 
  
Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til budgettet. 
 
Naima Simring spørger, hvorfor afskrivning af inventar svinger. 
 
Revisor Karl Sørensen forklarede, hvordan afskrivninger svinger mere end man kan forudse. 
 
P. E. Nielsen mener, at det beløb der er afsat til lækagesøgning nok er for optimistisk. 
 
Formanden Flemming Petersen svarede, at bestyrelsen meget gerne vil have vort vandspild ned, i hvert fald 
under de 10 % der er grænsen for strafafgift til Staten. 
  
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål til budgettet, og satte derfor budgettet til afstemning. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
5: Valg til bestyrelsen. 
Dirigenten Bent Soelberg oplyste at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Claus Olsson 
Preben Olson 
Erik Normann Sørensen 
Poul Pangø 
 
Alle var villige til genvalg. 

  
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. 
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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. 
 
Kristian Kristensen ville gerne høre om samarbejdet med Solrød Kommune 
 
Formanden Flemming Petersen svarede, at det tidligere samarbejde med Roskilde Amt var bedre, men, at det 
bl.a. skyldtes at Amtet havde flere specialister end Solrød Kommune, men at samarbejdet med Solrød 
Kommune er blevet meget bedre end sidste år. 
 
Ole Johansen spørger, hvorfor vi ikke kan bruge vand fra kalkgraven. 
 
Formanden Flemming Petersen oplyste, at vandet fra kalkgraven er meget nikkelholdig og vi må ikke rense 
vandet. 
 
Der var ikke flere 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. 31. marts 2009.  
 
Dirigent     Referent  
 
 
 
 
Bent Soelberg    Preben Olson 
 


