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Referat: 

1. Steen Dybdal Nielsen valgt som dirigent. Generalforsamlingen godkendte dagsordnen. 

2. Formandens beretning. 

I 2014 var der, uændret i forhold til 2013, 194 forbrugere. 

I 2014 var de udpumpede vandmængder på 22.775m³, mod 22.764m³ i 2013. 

Der var et spild på 329m³, svarende til 1,4%. 

Der er strafafgifter hvis spildet overstiger 10% af de udpumpede vandmænger. 

 

Herefter gennemgik formanden renoveringen af vandværket. 

 

Bestyrelsen har selv styret projektet og sparet udgiften til totalenterprisen. 

Budgettet blev overskredet med følgende poster af de anførte årsager. 

 

- Funderingen af den nye rentvandstank skulle forstærkes i forhold til det oprindelige projekt. 

- Det eksisterende tag på vandværket viste sig i ringere stand end forventet, og skulle udskiftes. 

 

Den samlede budgetoverskridelse er på ca. kr. 300.000. Fraregnes de almindelige driftsudgifter og 

tagreparationen er overskridelsen på kr. 225.000. 

 

Renoveringens valg af komponenter gør at værket forventede levetid er 30-40 år. 

 

I 2014 var der én ledningsreparation ved Vindingvej 65. 

 

Der blev udtaget tre vandanalyser til begrænset kontrol i 2014. Uden bemærkninger, alle grænse-

værdier overholdt. 

 



Alle vandmålerne i forsyningsområdet er faldet for aldersgrænsen, og skal skiftes ud. Målerne er 

mekaniske og skal skiftes hvert sjette år. Prisen pr. forbruger er kr. 450. 

 

Ifølge reglerne fra skal alle målere fra 2010 forsynes med tilbagestrømningsventiler. 

 

Alternativt kan målerne udskiftes med elektroniske målere, med selvaflæsning. Målerne skal skiftes 

efter 15-16 år. De elektroniske målere koster kr. 1.000 pr. forbruger, inklusiv en tilbagestrømnings-

ventil.  

 

Bestyrelsen vil i 2015 skifte målerne til fjernaflæselige elektroniske målere. 

 

Bemærkninger til formandens beretning. 

Henrik Schmidt mente at budgetoverskridelsen på 15% var uacceptabel. 

 

Bestyrelsens replik:  

Den samlede bestyrelse står bag de beslutninger der har ført til overskridelserne. Pengene er brugt 

til uforudsete udgifter, samt en ikke ansvarspådragende fejl fra en leverandør i forbindelse med 

indkøb af eludstyr. 

 

Generalforsamlingen tiltrådte formandens beretning. 

 

3. Det reviderede regnskab blev godkendt med en bemærkning fra salen om at bestyrelsens honora-

rer var for lave. 

 

4. Budget og planer for 2015 

 

Med nye mere energieffektive pumper forventes det, at udgiften til den oppumpet vandmængde 

vil falde fra 90 øre pr. m³ i 2014 til 55 øre pr. m³ i 2015. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Valg til bestyrelsen: 

Efter tur er Grethe Walther, Bent Jensen og Hans O. Rosenkrantz på valg. 

 

Alle blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleanter 

Jens Wolf Jespersen blev valgt som 1. suppleant 

Claus Enghave blev valgt som 2. suppleant 

 

7. Valg af revisorer 

Genvalg af Dan Bro Kock og Jørgen Jørgensen 

8. Eventuelt 

Henrik Schmidt mente at der var problemer med kalkindholdet i vandværkets vand, der er målt til 

middelhårdt vand på 17,2°dH, og foreslog at man fjernede kalk på vandværket inden udpumpnin-



gen til forbrugerne. Henrik oplever problemer med til kalkning af vaskemaskiner, kaffemaskiner, fli-

ser med videre. 

 

Bestyrelsen mener ikke vandets hårdhed er et problem og er ikke indstillet på at fjerne kalken. Be-

styrelsen følger udviklingen på vandværksområdet, herunder forsøg med afkalkning. 

 

En afkalkning opfattes som en behandling af drikkevand og kræver en tilladelse fra kommunen og 

en godkendelse fra embedslægerne. 

 

Forsøg på at afkalke vandet i husholdninger har ikke givet entydige resultater. 

 

Københavns vandforsyning har etableret et meget bekosteligt forsøgsanlæg til afkalkning af drikke-

vand. Driftsomkostninger er betydelige og resultaterne er ikke entydige. 

 

Bestyrelsen følger fortsat udviklingen, men vil ikke for nuværende overveje forsøg med afkalkning 

af drikkevandet. 

 

Jens Wolf Jespersen, referent. 

 

 

 

 


