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Referat af ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 25. marts 2010 i Aktivitetscenteret, Solrød Center. 
 
Generalforsamlingen åbnes: 
Formand Claus Olsson bød alle fremmødte, heriblandt Borgmester Niels Hørup, velkommen til vandværkets 
75. ordinære generalforsamling.  
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 39 andelshavere samt afgivet 9 fuldmagter, i alt 48 stemmeberettigede.  
Dirigenten gik herefter over til pkt. 2 på dagsordenen. 
 
 2: Formanden Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning for 2009. 
Bestyrelsen har i 2009 gennemgået en forandring, idet tidligere formand Flemming Petersen 
ønskede at træde ud af bestyrelsen efter 20 års bestyrelsesarbejde, først som bestyrelsesmedlem 
senere som bestyrelsesformand. Ligeledes fratrådte bestyrelsesmedlem Poul Pangø efter eget ønske 
idet han ville bruge en stor del af året på sit hus i Frankrig og derfor ikke ville kunne passe sin 
bestyrelsespost. Vore to suppleanter Jan Jakobik og Per Hangaard er derfor indtrådt i bestyrelsen pr. 
1.september. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart  efter sidste års generalforsamling med 
undertegnede som formand. Jeg vil for en god ordens skyld præsentere bestyrelsen som den ser ud i 
dag: 
Jan Jakobik, næstformand 
Preben Olson, sekretær 
Erik Normann Sørensen, bestyrelsesmedlem 
Erik Liljeberg, bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig 
Per Hauge, bestyrelsesmedlem 
Per Hangaard, bestyrelsesmedlem 
Og undertegnede som sagt som formand. 
 
Ansatte på værket er driftschef Hans Odder, assistent Kjeld Lundin, Henriette Petersen og John   
 
Antallet af andelshavere pr. 31. december 2009 er nu på 4815. Dette er en lille nedgang, idet der en 
blevet lukket 16 spildevandspumpebrønde der alle havde en måler påsat. 
Pr. 1. januar 2010 er der tilgået yderligere 247 andelshavere idet Jersie Bys vandværks andelshavere 
er blevet optaget i Solrød Vandværk 
 
Bestyrelsen har som det altid plejer at bliver sagt, haft stort møde aktivitet, men det har ændret sig 
til det bedre, idet vor driftschef Hans Odder har overtaget en del af de almindelige møder, som 
bestyrelsen ikke nødvendigvis skal deltage i. Det har været en lettelse specielt for formandsposten. 
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De fastsatte møder i henhold til vedtægterne og forretningsordenen er afholdt, ligesom flere møder 
med eksterne rådgivere om vor vandforsyning og fremtiden har været nødvendige. 
Ikke fordi vi har ønsket det, men fordi EU, regering og måske specielt embedsmænd med cirkulærer 
og bekendtgørelser har sørget for, at det større politiske vandværksarbejde ikke mere kan være 
frivilligt arbejde. Det kræver efterhånden en hel del arbejde på stort set daglig plan af formanden for 
bestyrelsen. Eksempelvis kan nævnes implementeringen af den ny vandsektorlov, der er gældende 
for vandværker der udpumper mere end 200.000 m³ vand årligt. Den vil jeg komme ind på lidt 
senere i beretningen. 
De private vandværker har i de seneste år måttet påtage sig mere og mere ansvar. 
Myndighederne har talt om for høje indtægter for værkerne, alt skal hvile i sig selv, men f. eks, er 
vor medlemmer af bestyrelsen, der har et stort ansvar, ulønnede. 
 
Sikkerhed. 
Spørgsmålene omkring brandhanerne og beredskabsplan er nu løst. 
Kommunens Beredskabsplan er blevet færdiggjort. Yderligere er der nu en plan for afvikling af 
mange af brandhanerne i kommunen. Det er samtidig fastlagt at kun brandvæsenet kan anvende 
hanerne. 
I efteråret 2006 fik vi forespørgsler fra ingeniørfirmaet Rambøll omkring vor boringer langs 
motorvejen, idet der som vedtaget af kommunen skulle udføres støjvolde fra Åsvej i syd til mosen i 
nord. Det viste sig at støjvolden oprindeligt var tiltænkt opført med bl.a. klasse 3 forurenet jord.  
Her gjorde Solrød Vandværk indsigelse og vi kan med glæde konstatere, at der ikke blev anvendt 
forurenet jord, der ville udgøre en fare for grundvandet. For at sikre vandforsyningen til 
andelshaverne, besluttede bestyrelsen at der skulle opstilles en nødgenerator således at utilsigtede 
strømafbrydelser ikke ville forhindre udpumpning af vand. I 2009 var der utilsigtet nedbrud i 
vandforsyningen hele 3 gange. Alle gange af mere end ½ times varighed. Jeg vil tro at de fleste vil 
kunne forestille sig hvad det vil sige hvis, for eksempelvis tandlæger, skoler/daginstitutioner, 
frisører m.v. pludselig ikke at kunne få vand.  
Denne nødstrømsgenerator er nu installeret her i 2010 og fungerer fuldt tilfredsstillende. 
Det var der formentlig ingen andelshavere der opdagede at vi testede anlægget. Vi er nu i stand til at 
nødforsyne borgerne med vand ved et strømsvigt, godt nok under noget lavere tryk, uanset 
tidspunkt på døgnet. 
 
Vandkvalitet. 
 
Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende. 
Vor kildeplads Nord giver ca. 270 m³ i døgnet. 
Kun tre af boringerne kører. 
Vandkvaliteten fra disse boringer er god, og derfor egnet til blandingsvand. 
 
I 2009 fuldendtes omlægningen af Solrød Strands Vandværks 3 boringer således, at vandet fra disse 
nu ledes til Solrød Vandværk hvor de indgår i blandingsprocessen inden udpumpningen til 
forbrugerne. Forekomsten af trichlorethen er fortsat faldende og er fortsat under grænseværdierne 
også i det udpumpede vand. 
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Vandet analyseres fortsat hver 3. måned. 
Kilden til forureningen er aldrig blevet fundet. 
 
 
Råvandet fra SSVs 3 boringer har et meget lavt indhold af nikkel, og er derfor mere velegnet vand, 
specielt i spidsperioder, til blandingsvand. 
 
Vort største problem er stadig nikkelindholdet. I visse boringer er det ret højt. 
 
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 upumpede vandmængder faldt lidt i 2009. Det kan skyldes at vi forsat søger og finder lækager 
for at nedbringe vandspildet, men noget skal også ses i omlægningen af Solrød Strands Vandværk. 
Desværre har vi stadig for stort vandspild på ledningsnettet, eller hvor det nu er. 
Vort vandspild i 2009 var på 91.214 m³ mod 110.335 m³ i 2008. Det er stadig for højt, men vi 
arbejder os sikkert mod at komme under de 10 %. Blot at komme under 10 % er ikke nok. Det er 
derfor i første omgang et delmål der skal nås for at vi slipper for at betale afgift. Vi må erkende, at 
det er utroligt svært at opspore, hvor vandet bliver af, men vi arbejder hårdt på at finde lækagerne. 
I efteråret 2009 fandt vi, en større utæthed i fredsskoven ved Kalkgraven. 
Denne utæthed har kostet omkring 15.000 m³ i spild. 
Vi måtte desværre betale afgift i 2009, men der arbejdes målrettet mod at komme under grænsen for 
at undgå afgiften. 
Det er besluttet i bestyrelsen at satse på en ledningsberegningsmodel kombineret med 
sektioneringsbrønde. Herved kan det fra værket konstateres, om der er unormalt forbrug indenfor et 
af de områder, som den omtalte ledningsnetsmodel har regnet sig frem til. 
 
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. De beløb vi betaler hvert år til SKAT er 
også store, og vi får ingen gevinst eller løsning på vort ledningsnet før vi kan anvende denne 
ledningsnetsmodel 
 
Kildepladser 
Heldigvis har vi intet akut behov for mere vand, med 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 er blevet fremsendt. 
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Målere 
Vi har haft og har stadig gode målere opsat. De har til dato bestået de nødvendige tests. 
Udskiftning af målere skal derfor tidligst påbegyndes i 2011. Der er imidlertid kommet nye regler 
for kalibrering og levetid. Det medfører at vi kan få lov at beholde de eksisterende målere i 
yderligere 3 eller 6 år såfremt de kan overholde kravet om 2- maximalt 4 % fejlvisning.  
Dette giver en usikkerhed i hensætning af midler til en eventuel udskiftning af målere de kommende 
år. Vi ved ikke om vore målere endnu en gang kan klare en kalibreringstest 
 
Værket 
Bestyrelsen har tidligere besluttet at forpartiet med indgang til vandværket skal forskønnes. 
Der er allerede sket en del som man kan se, og vi håber, at det kan fuldføres i 2010.04.01 
 
Den store tomme maskinsal, anvendes nu til undervisning af skolebørn, fremtidens brugere. 
 
Anlægsarbejder 
Af anlægsarbejder skal jeg nævne nogle enkelte. Der er lavet forsyningsledning i hele 
Nordmarksvej. I den forbindelse blev 5 nye andelshavere optaget. Som tidligere nævnt er der lavet 
forsyningsledning til Jersie by og der er etableret en råvandsledning fra Jersie By´s 2 boringer til 
Solrød Vandværk. Disse 2 boringer blev overtaget i forbindelse med andelshavernes optagelse i SV. 
Etableringen af råvandsledning fra SSV til SV blev færdiggjort. Disse anlægsarbejder medfører at 
der i dag alene udpumpes vand til forbrugerne fra SV på Engvangen.  
 
I forbindelse med ombygningen af Karlstrup Strandvej på strækningen fra Cementvejen til efter 
Trylleskoven fandt vi det nødvendigt at omlægge vores hovedledning, idet den ellers ville komme 
til at ligge under en rundkørsel. Ved omlægningen blev det nødvendigt at køre en del jord væk. Her 
viste det sig ved prøver, at den jord der skulle køres bort var, særdeles forurenet.  Det blev derfor en 
ekstraudgift på ca. kr. 300.000,00 der blev pålagt vandværket. Vi har senere rettet henvendelse til 
Kommunen for at få den til at deltage i udgiften. Vandværket føler sig frivilligt tvunget til at ændre 
ledningsføringen grundet omlægningen af Strandvejen. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet, men 
bestyrelsen vil alvorligt overveje at føre sag gennem en advokat hvis sagen ikke løses med et 
tilfredsstillende forlig. 
 
Myndighederne 
Samarbejdet med Kommunen og de kommunale instanser er bedret væsentligt. Vi føler selv, at vi 
på mange områder bliver anset som en ligeværdig partner når der forhandles på forskellige 
niveauer, men det kan stadig blive bedre.  
I Solrød Kommune er der blevet nedsat et grundvandsråd. Også her er Solrød Vandværk 
repræsenteret idet Vandrådet for vandværkerne i kommunen har peget på undertegnede til en plads i 
dette grundvandsråd. 
 
Økonomi 
Gennem flere år har værket budgetteret med underskud. 
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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 det at driften skal hvile 
i sig selv. 
Derfor foreslår bestyrelsen at m³ prisen sættes op med kr. 1,00 pr. m³ til kr. 5,70 pr. m³. 
For en almindelig husstand betyder det i gennemsnit en ekstraudgift pr. år på kr. 150,00 excl. 
Afgifter. 
Ved et forbrug på 150 m³ pr. år pr. husstand, vil Solrød Vandværks vand stadig være blandt de 
billigste. 
 
Den nye Vandsektorlov 
I slutningen af 2008 vedtog Folketinget den nye vandsektorlov. 
Loven er kommet til veje, fordi man kunne se en stor rationaliseringsgevinst i de kommunale 
vandforsyninger. Dette skulle ske ved at omlægge dem til selskabsform, for derefter at holde øje 
med deres takster, deres drift og deres resultater i et nyt overordnet organ. 
 
Loven er sjovt nok vedtaget med alle Folketingets stemmer, fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, 
med undtagelse af de Radikale. 
Undervejs i arbejdet kom nogen i tanke om, at en sådan lov ”naturligvis” også skulle omfatte de 
private vandforsyninger, eller i hvert fald, dem der producerer og/eller distribuerer mere end 
200.000 m³vand og det gør vi jo, selv om der ikke kan hentes rationaliseringsgevinster ud af de 
private vandforsyninger. De er jo styret af ejerne – vi andelshavere – som også holder øje med 
udgifterne og fastsætter taksterne. 
 
Så derfor er vi nu undergivet et nyt offentligt organ. Forsyningssekretariatet under 
Konkurrencestyrelsen. Vi skal hvert år aflægge vore regnskaber over for sekretariatet. I en form, så 
der kan laves benchmarking, hvilket i sig selv er i orden. Men sekretariatet skal også bestemme vore 
takster, eller i hvert fald maksimaltaksterne, ud fra regnskaberne. Så det er mere eller mindre slut 
med, at generalforsamlingen får lov til at fastsætte taksterne. Endvidere bliver vi skattepligtige, 
hvilket også er nyt. 
 
For os betyder det mere bureaukrati, og det betyder flere omkostninger. Systemet skal nemlig 
betales af ”kunderne”, og vi skal hvert år indbetale til sekretariatet til dets drift(og ekstra meget i år, 
til dets etablering). Det betyder mere tidsforbrug til driftsledelsen og regnskabsfunktionen, som 
først skal omlægge regnskabet og derefter indberette osv., og det betyder større regninger fra revisor 
mv. 
 
Vi kender ikke det hele til bunds endnu. Men vi går til kurser og instruktionsmøder og hvad ved jeg, 
så vi bliver klogere og klogere. Alt i alt er det nok vores indtryk, at der bliver mere bøvl og flere 
omkostninger for sådan nogle som os, de private vandværker, uden at der på den anden side opnås  
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noget som helst i form af rationaliseringer mv. Med dette kan man groft sige at  
generalforsamlingerne sættes ud af drift som dem, der bestemmer over deres forretning. Og det er 
lidt trist. 
 
Vandrådet for Vandværker i Solrød Kommune 
Forsyningsledningerne mellem de eksisterende vandværker er næsten afsluttet. Ledningen mellem 
Jersie og Solrød var den sidste planlagte strækning. Den blev færdig den 28. december 2009. for at 
fuldstændiggøre at alle værker har en sikkerhedsforbindelse til et andet værk er det nu planlagt at 
der laves en sikkerhedsforbindelse mellem de 2 store værker i kommunen Havdrup og Solrød. 
Denne sidste forbindelse vil medføre at der ved et nedbrud på et af disse værker vil kunne etableres 
en nødforsyning om end i mindre omfang end normalproduktionen. 
 
Af samme årsag vil vandrådet ansøge Solrød Kommune om udskydelse af tilbagebetalingen af det 
rentefrie lån på kr. 1 mill. 
 
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. Dette arbejde er endnu ikke fuldført. 
 
Ellers samarbejdes der om vandanalyser, takstblade, målerkontrol, beredskabsplaner og regulativ. 
Som det største vandværk i kommunen har SV formandsposten. 
 
Solrød Kommunes regulativ for private vandværker blev endelig færdiggjort i 2009. Det var et langt 
sejt træk, men ved i ihærdigt arbejde blev vandværkernes aftryk også sat her. Der blev opnået 
enighed om indholdet og der er således udgivet et regulativ som der kan arbejdes efter. Regulativet 
trådte i kraft 1. marts 2009. 
 
Planer for 2010 
Bestyrelsen har til dels redegjort for planerne for 2010 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 naturlig vis også at forsøge at finde nyt rent råvand. 
 
Der vil i de kommende år være nogle store udfordringer for os, ikke mindst i forbindelse med den 
nye jernbane og udvidelsen af motorvejen. Disse anlægsarbejder vil helt sikkert medføre ny 
omlægning af ledningsføringen af vand til såvel Solrød by som til de parceller der ligger vest for 
motorvejen mellem Solrød byvej og Højagervej, idet den jord hvor vi i dag ligger, bliver 
eksproprieret. Vi kan jo ikke have vandledninger liggende under motorvejen eller jernbanen. 
 
Vi vil endnu engang 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. 
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Men dét, 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. Der er telefonvagt på uden for normal  
åbningstid. 
 
Med disse ord overgives beretningen til generalforsamlingen. 
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle spørgsmål til beretningen. 
 
Bent Sørensen mener at alt andet stiger, det er derfor naturligt at vandet også stiger. 
 
 
Preben Svanekiær ville gerne vide hvordan vi opdager vandspild.. 
Formanden svarede at vi i øjeblikket ser på natforbrug, her kan vi erfaringsmæssigt se om der er for 
stort forbrug. 
 
Carsten Verendt hvad vand koster på andre værker. 
Ved et vandforbrug på 150 m³ er vi blandt de billigste. 
 
Kjær spørger om vi vil tænke på målerbrønde, da vi så også vil måle vandet mellem målerbrønd og 
hus. 
Formanden svarede, at målerbrønde giver problemer om vinteren, så vi er noget tilbageholdende 
med at forlange disse. 
 
Larsen spurgte om vandtryk. 
Vandtryk sænkes om natten. 
Preben Svanekiær oplyste, at Solrød Fjernvarme udfører aflæsning af målere på afstand. 
Driftschef Hans Odder oplyste, at det vil koste 1.500 til 1.700 pr. bruger. Vi skal indberette forbrug 
til Solrød Kommune, så vi skal være sikre på at målingerne er korrekte, Men vi har da 
fjernaflæsning i tankerne. 
 
Ole Johansen mener at vandet ikke måles mellem hus og stophane. 
Dette er korrekt, men som før nævnt, er målerbrønde et problem om vinteren. 
 
Dirigenten konstaterede, at der herefter ikke var flere spørgsmål til beretningen. 
Beretningen var herved taget til efterretning. 
 
 
3: Det reviderede regnskab for 2009 forelægges til godkendelse. 
Økonomiansvarlig Erik Liljeberg gennemgik og forklarede regnskabet for 2009. Herefter oplyste 
han om de tiltag vi skal opfylde i henhold til lovgivningen, nemlig ledelsespåtegning, 
ledelsesberetning og revisorpåtegning.. 
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Dirigenten spurgt om der var spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, så dirigenten satte derfor 
regnskabet til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
4: Budget for det kommende år 
Erik Liljeberg gennemgik og forklarede budgettet for det kommende år, og bemærkede at budget 
for 2011 bliver bestemt af det nye forsyningssekretatariat, så vi ved ikke meget om det på 
nuværende tidspunkt. 
Dirigenten spurgte, om der nogle spørgsmål til budgettet. 
Preben Svanekiær mente at vi skulle finde et andet forsikringsselskab. 
Formand Claus Olsson svarede, at vandværksforeningen for øjeblikket har de billigste forsikringer. 
Det er derfor vi er tilsluttet her. 
Der var ikke flere spørgsmål til budgettet. Dirigenten satte derfor budgettet til afstemning. 
Budget for det kommende år blev ensstemmigt godkendt 
 
5: Valg til bestyrelsen. På valg er: Erik Liljeberg, Per Hauge og Per Hangaard 
Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen. 
Arne Bonnesen og Preben Svanekiær blev foreslået. Begge var villige til at opstille. 
Dirigenten konstaterede, at der således var 5 kandidater til bestyrelsen. Dirigenten bad de enkelte 
opstillede om kort at præsentere sig selv og fortælle om deres baggrund. 
Herefter blev der foretaget skriftligt valg med følgende resultat: 
Valgt til bestyrelsen blev: Erik Liljeberg (39 stemmer), Per Hangaard (36 stemmer) og Arne 
Bonnesen (29 stemmer). 
Følgende blev ikke valgt til bestyrelsen: Per Hauge (24 stemmer) og Preben Svanekiær (10 
stemmer). 
2 stemmer var blanke. 
 
6: Valg af 2 suppleanter 
Da begge suppleanter blev ”brugt” sidste år, skulle der findes 2 nye. Dirigenten spurgte om der var 
nogle de ønskede at opstille. 
Bestyrelsen foreslog Jens Bang Liebst. Preben Svanekiær ønskede at opstille. Der var ikke andre 
der ønskede at opstille. Dirigenten konstaterede derfor efter samråd med kandidaterne, at Jens Bang 
Liebst blev 1. suppleant og Preben Svanekiær blev 2. suppleant. 
 
7: Valg af revisor og revisorsuppleant   
Folkevalgt Revisor Jørgen Christoffersen og Revisorsuppleant Eiler Nielsen var begge villige til 
genvalg. 
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre der ønskede at opstille. 
Det var der ikke.  
Revisor Jørgen Christoffersen og Revisorsuppleant Eiler Nielsen Var derfor valgt. 
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8: Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
9: Eventuelt 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at under punktet eventuelt kunne, alt der har med vand at gøre, 
tages op. 
Bent Sørensen kom med en længere redegørelse over de problemer han havde haft i vinterens løb, 
med materialer fra Solrød – Jersie vandledingen., der var mange materialer der lå og flød. 
Hans Odder svarede, at vinteren havde været lang og streng, derfor bliver der først ryddet op nu. 
Arne Bonnesen syntes, at det var godt klaret, at lægge den vandledning om vinteren. 
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet, så Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut, 
og takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Formanden Claus Olsson takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen 
 
 

Solrød Strand d. 11.04.2010 
 

Dirigent     Sekretær 
 Bent Soelberg    Preben Olson 


