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Orla Zinck bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent 

Revisor Hans Jørgen Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

 

2. Beretning 

Orla fremlagde bestyrelsens beretning: 

 

Beretningen bliver lidt længere i år og det skyldes, at der på sidste års GF var et par 

medlemmer, der ønskede at få en overordnet plan for værket. Bestyrelsen har hele tiden 

fulgt en plan, men hvad der er gennemført de enkelte år hænger sammen med økonomien 

og hvad der sker af uforudsete ting, der ikke kan planlægges som fx brud på 

ledningssystemet osv. Og det underliggende krav har hele tiden været at renoveringer og 

modernisering af værket skal ske uden at hæve vandprisen for medlemmerne. Men mere 

om dette senere. 

 

I efteråret kom der en diskussion om pesticidet Cloridazon, fordi det var fundet på flere 

vandværker. Vi fik straks lavet en analyse for stoffet plus af de to nedbrydningsprodukter, 

der er af stoffet. Analyserne var heldigvis negative, vi har ikke Clordazon i vores vand. Til 

orientering er der kun tre værker i området, der har fået lavet disse analyser. Værker, der 

ligesom Skamlebæk prioriterer sikkerheden for rent vand meget højt. 

 

Nu findes der jo tusindvis af pesticider og der er omkring 600 problematiske stoffer tilladt i 

DK. Det er mange at analysere for og det er også ret dyrt. Der er en obligatorisk liste fra 

miljøstyrelsen mht. stoffer, som værkerne skal analysere for og det gør vi selvfølgelig. Men 
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derudover finder man jo løbende stoffer, man burde tage med og som langsomt men hen 

ad vejen kommer på listen og som der så skal analysere for. Hovedparten af danske 

vandværker følger listen og ikke andet. 

 

Det har vi diskuteret i bestyrelsen nogle gange, og vi har den opfattelse at det er bedre at 

være forud end bagud. Så efter efterårets presseomtale af Cloridazon fik vi udarbejdet en 

liste over potentielle pesticider, der ikke analyseres for og som kunne være problematiske. 

Det blev til en liste på 57 stoffer, som vi så fik analyseret for. Og heldigvis med det gode 

resultat, at vi ikke havde nogen af dem i vores vand. 

 

Analyserne blev udført af firmaet ALS, som er firma, der har laboratorier i en række lande. 

 

Her i foråret får HOFOR dvs. dem, der står for vandet i Storkøbenhavn lavet analyser for 

stofferne Desphenyl- choridazon og 1,2,4-triazol og finder dem i et par boringer b.la. i 

Brøndby. Analyserne er udført af ALS, men af deres tyske afdeling, som åbenbart er 

kvikkere end den danske. Vi har selvfølgelig efterfølgende fået analyseret for disse stoffer 

også og det gode er, at dem har vi heller ikke. 

 

Humlen er, at vi ønsker at være sikre på, at vi har rent vand og vi vil være helt på forkant 

med, hvad der kan komme af problemer, og det arbejder vi løbende med. Derfor bruger vi 

lidt flere penge på analyser og det kommer vi nok også til i fremtiden. Men hellere være 

sikker end at blive negativt overrasket. 

 

Den nuværende bestyrelse overtog ansvaret i 2011/2012 og lagde en overordnet plan på 

hvad fremtiden skulle bringe. Det første der blev udført var, at minimere omkostningerne 

og herefter at rationalisere driften og herefter lavede vi en status over værkets tilstand, 

hvor der absolut var plads til forbedringer: 

 

a. Styringen var ikke tidssvarende 

b. Boringer var ikke tidssvarende 

c. Produktionsbygningen var ikke vedligeholdt. 

d. Filtersystemet lignede et månelandskab. 

e. Det var ikke muligt at sektionere afgang af vand fra værk, det var alt eller intet. 

f. Ledningsnettet var ikke vedligeholdt, dvs. en stor spildprocent. 

g. Der var ingen sektionering i ledningsnettet ude i området. 

h. Målerbrønde var af tvivlsom kvalitet. 

i. Der var ikke lavet reverifikation af de eksisterende målere. 

 

Her var det ikke et spørgsmål, om der skulle laves noget, men hvad, hvor hurtigt og i 

hvilken rækkefølge. 

 

Det blev derfor besluttet at sikre forsyningen først, og derefter transportsystemet. 

Samtidigt blev der besluttet, at vi ikke ville forcere opgraderingen, således vi skulle 

opkræve ekstra hos andelshaverne eller hæve prisen på vand. 
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2012: 

Her blev der udskiftet SRO-anlæg (Styring/Regulering/Overvågning) på værket, samtidigt 

blev alle boringer gennemgået og opdateret både styringsmæssigt og pumpemæssigt. 

 

2013: 

Her blev der installeret nye digitale målere, således vi ikke havde problem med 

reverifikation af de gamle. Fidusen er samtidig at de nye målere kan aflæses elektronisk. 

Manuel aflæsning er dyrt – elektronisk er stort set gratis og samtidig er aflæsningen 

korrekt og uden fejl. 

 

2014: 

Her blev produktionsbygningens skader udbedret. Der var langsgående revner på op til 20 

mm i højden og 1,5 m i længden, direkte fra ydersiden ind til filterområdet, hvor vi 

producerer rent vand. 

 

Færdiggørelse af digitale målere, der mangler stadig nogle få, hvor brønd er låst eller hvor 

hele indmaden i målerbrønd skal udskiftes. 

 

2015: 

Viderebygning på sektionering af ledningsnettet for at nedbringe spild. 

Start på at udskifte stophaner hos forbrugere - over de næste 4-6 år skal alle have nye 

stophaner. 

 

2016: 

Sikring af filtersystem/produktionsbygning mod oversvømmelse ved fejl på ventiler. Det 

eksisterede ikke i forvejen, og blev ved et ”held” opdaget, da en ventil satte sig fast, 

gudskelov i den åbne stilling, da værket ellers ville være blevet oversvømmet. 

 

2017:  

Sektionering af værk, således man fra værket kan dele ledningsnettet i 3, og herved nøjes 

med at lukke dele af værket ned ved uheld. Samtidigt kan vi, når vi modtager vand fra 

naboværker, dele belastningen mellem naboværkerne således de ikke kommer i 

kapacitetsproblemer. 

 

2018: 

Renovering af rent vands tank. 

Renovering af slambassin. 

Renovering af udendørsområderne ved værket. 

Udarbejdelse af oversigt over, hvilke ejendomme, der er tilsluttet lavtryk, men burde tilhøre 

højtryk, for dem, der har for lavt tryk skal skiftes til højtrykssiden. Det er områder omkring 

Lyngbakken, Strandbakken mm 

Når det er klarlagt/planlagt starter vi på fysiske flytning af tilslutningerne. 
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2019:  

Fortsættelse af sektionering af ledningsnettet. Der er desværre mange ikke 

dokumenterede kortslutninger mellem sektionerne, og inden disse er fundet og afbrudt er 

søgning efter smålækager stort set umuligt. 

 

Udskiftning af ventiler i ledningsnettet kommer til at foregår over de næste 3 år. 

Fortsættelse af flytning af ejendomme fra lavtryk til højtryk. 

 

2020: 

Installation af trådløs hjemtagelse af målerdata. Dette vil hjælpe til at sikre en spildprocent 

på under 5, når det er fuldt integreret. Det, der sker, er at der isættes en chip i 

elforsyningsskabet og det sker i samarbejde med Seas-NVE. Teknisk hedder systemet 

LORAWAN, der står for Long Range Wide Area Network.  

 

Samtidigt vil det opdage lækage/brud hos en forbruger, og ca. 15 minutter efter alarmen er 

rejst i måleren får driftsleder og forbruger en SMS til reagere på. Det giver sikkerhed og er 

en god service. Det burde også betyde, at folks forsikringer kan blive billigere. 

 

Løbende: 

Fejlfinding på ledningsnettet for at minimere spildet. Vores ledninger er desværre ikke altid 

lagt i grus/sand, men i sten fyldt område. Det giver på sigt lækager, når der ligger en sten 

og gnaver op af ledningen. 

 

Og så er tegningsmaterialet over ledningsnettet yderst mangelfuldt og i mange områder 

direkte forkert i forhold til, hvor ledningen rent faktisk ligger. Det gør det ikke nemmere at 

finde utætheder. 

 

Minimering af vandspild er højt prioriteret i bestyrelsen og er altid på vores mødeagenda. 

Vores vandspild er pt. nedbragt til 8-9% og vi arbejder løbende med at få det lavere. 

 

Renoveringen af værket er indtil nu sket uden at hæve prisen på vand og der er heller ikke 

forslag om at hæve prisen i år eller planer om, at hæve prisen de kommende par år. Ellers 

er udviklingen mht. vandpriser på landsplan følgende: 

 

2005-2014: 57 % 

2015-2017: 3 % 

2017-2018: 2,1 % 

 

Men vi har som nævnt ikke tænkt os at hæve vandprisen, trods de generelle stigninger, så 

længe vi kan klare udgifterne uden prisstigning. Og foreløbig går det altså fint! 

 

Det, der sker regnskabsmæssigt, når man investerer er, at man får afskrivninger og et 

negativt resultat. Men det er reelt ikke noget problem. Det handler basalt om værkets 

likviditet og den er fin. Men det kan vores revisor sige en del, om hvis der er nogen der har 

spørgsmål om dette.  
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Afslutningsvis så har vi ingen vandingsforbud. Vi har vand nok. 

 

Værket kan behandle 100 M3 i timen dvs. 2400 pr døgn. Vi kan oppumpe 1500 M3 pr 

døgn. Vores vandspejl i jorden er helt fladt feb. – juni. Når det går højt bruger 

medlemmerne 400 M3 i døgnet, så vi har ingen problemer. 

 

Det var ordene. 

 

Efter beretningen blev der spurgt ind til tilslutningspriser, pilotinstalleringer og valgfrihed i 

forhold til overvågning. Der vil være en tilslutningspris på 400 kr. pr. enhed, samt en årlig 

afgift på omkring 60-70 kr. som driftudsgift. For at holde prisen og minimere vandspild skal 

alle brugere dog tilsluttes og der vil derfor ikke være valgfrihed i forhold til tilslutning. 

 

En bruger spurgte hvorfor det er besluttet, at værket selv programmerer i stedet for at 

bruge et lignende program fra Kamstrup. Det sker fordi det vil være alt for 

omkostningstungt at tilslutte sig Kamstrup. 

 

Der blev også spurgt om det vil være muligt selv at gå på nettet og se på måleren. Det vil 

ikke være muligt, da informationerne er krypteret. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

3. Regnskab 2017 

 

Revisor Hans Jørgen Larsen fremlagde og gennemgik regnskabet. Det blev fastslået, at 

små vandværker skal hvile i sig selv – og det gør Skamlebæk Vandværk!  

 

Et medlem savnede oplysninger om hvor mange medlemmer vandværket har og forklaring 

på at der benyttes 2 banker, et andet medlem ønskede oplysninger med i regnskabet om 

året før, så det vil være lettere at sammenligne. 

 

Skamlebæk Vandværk har ca. 1340 medlemmer og benytter 2 banker af 

sikkerhedsmæssige grunde. 

 

Regnskab blev herefter godkendt. 

 

 

4. Budget 2018 

 

Hans Jørgen fremlagde og gennemgik budget.  

 

Næste år vil budgettet have budget med fra året før, så det bliver lettere at sammenligne. 

 

Budgettet er lavet med uændrede takster – dvs. der vil ikke være prisstigning på vandet.  



6 
 

Hans Jørgen Larsen forklarede afskrivningsmetode og fastslog, at afskrivninger ikke 

koster likviditet, da det er en investering 

 

Det blev foreslået at lave et 5-årigt likviditetsoverslag, men da overslag altid er gætværk 

og virkeligheden er gamle rør og sporadiske brud af varierende udgift, så er det ikke 

brugbart. Orla oplyste, at der ikke vil blive lavet planer, hvor likviditeten ikke holder. 

Vandværket må ikke give overskud, for så kan vi komme i en situation, hvor kommunen 

kan bede os bruge penge.  

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

På valg er Ebbe Iversen (modtager ikke genvalg), Erling Jensen og suppleant Karen 

Jensen  

 

Bestyrelsen foreslår Anders Pedersen, Nålestien.  

 

Anders Pedersen og Erling Jensen blev valgt og da ingen stillede op som suppleant 

fortsætter Karen Jensen. 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er intern revisor Margit Hoffmann Sørensen 

 

Margit Hoffmann Sørensen blev genvalgt! 

 

 

8. Eventuelt 

Der var ros til bestyrelsen fra flere sider og Anders Pedersen præsenterede sig selv.  

 

Der blev spurgt hvorfor beretningen ikke var udsendt med regnskabet. Beretningen holdes 

først på generalforsamlingen og vil altid være at finde i referatet. 

 

Der blev spurgt om det nye system mere sikkert end nu, hvor uvedkommende kan åbne 

stophanerne? Kim Sorgenfri forklarede, at selve systemet kun aflæser, men at de nye 

stophaner har mulighed for at der kan sættes en hængelås på i enten åben eller lukket 

tilstand.  
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