
REFERAT
Ordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.

den 16.06. 2021

1. Valg af dirigent
Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.
Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden
modkandidat.
Jørgen Herholdt (JH) takkede for valget og kunne herefter konstatere at den, på grund af Covid-l9
udsatte generalforsamlingens, var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning

Udpumpet vandmængde: 121.000 m3 F 2Ao/o)

Nye interessenter:
. 48 almen nyttige boliger (Domea, Lundbjerggård)
. Stærkendevej65

Ledningsnettet

Vi har haft 3 ledningsbrud i 2020. (lkke nogen i 2021)

Led ni n gsnettets tæthed er tilfredsstillende, vurderet på natforbru g.

Aktuelt usikkert at vurdere på grund af 'sommeryanding". Vi kan tydeligt se, at nogen i perioder
havevander om natten!! Det er ikke tilladt i Roskilde Kommune!

Vandværkets drift

På vandværket er filteranlæggets ydeevnen forbedret.
Før var det vandets evne til selv at sive gennem filtrene, hjulpet at en "tilfældig" hævertvirkning i

rørsystemet, der sat grænsen for ydelsen.
Nu styres dette flow gennem filtrene af en transportpumpe, som reguleres efter den mængde vand,
der pumpes ind på filtrene.
Det betyder, at det nu er boringernes ydeevne, der bestemmer hvor meget vand, der siver gennem
filtrene.

Vandkvalitet

Vandkvalitet: Overholder alle grænseværdier

Boringerne

Mndinge er vokset så meget, at det nu i perioder er nødvendigt at have begge boringer i drift samtidig.
Byen vilfortsat vokse de kommende år.
Derfor er der nu behov for en 3. boring, således at vi har en reserve og således, at vi ikke overpumper
de nuværende 2 boringer.



\fi har i flere år været på udkig efter en placering i trekantområdet, syd for Hjortkær.
I samme område arbejdes der som bekendt også med at placere en dagligvarebutik,
I rammerne for lokalplanen for trekantområdet er nævnt, at der også skal kunne placeres en boring i

området. M vilikke kunne få tilladelse til at placere en boring på området før lokalplanen er
udarbejdet, og med den fremdrift, der er ikøbmands-projektet, har det {ange udsigter. M har derfor
været nødsaget til at se os om efter en alternativ placering.
Her er det grønne område (Legepladsen) mellem Kærvang og Hjortlund en god mulighed, fordi det
ligger godt i forhofd til risiko for forurening og i rimelig afstand til de 2 nuværende boringer. Vi har
Rambøll med som rådgiver på projektet.
På nuværende tidspunf,* er der nogle detaljer, der skal på plads, herunder placering af boring og
dermed placering af ny råvandsledning fra boringen tilvandværket.

Nødforsyning fra FORS

Først et kort resumå:M har i dag en sammenkobling til FORS på Lillevangsvejved $andparken.
Desvæne er det vandtryk FORS har kunnet levere til os på denne forbindelse ikke er godt nok.

\fi er derfor nu i gang med planlægning af en helt ny nødforbindelse fra området ved lmpact Church til
TingvejlLundbjerg allå med en tryKorøger, driftet af Vindinge vandværk.
Det er nødvendigt at se ledningsnettet som en helhed både før og efter en trykforøger. M er her i en
god dialog med FORS om at finde den rigtige tekniske løsning.
En problemstilling, der kommer op i den forbindelse, er at sikre, at der ikke er stlllestående og
"gammel" vand i ledningssystemet før og efter trykforøgeren, når den ikke er i drift i længere tid.
M har arbejdet med forskellige placeringer af trykforøgeren, og det ser nu ud til, at vi er ved at være i
må|. \fi forventer en endelig afklaring efter sommerferien, hvorefter anlægsarbejdet kan begynde.
Vi har priser på tryKorøger inkl. styring og en ø200 vandledning ca. 800 m lang
Prisen forventes at blive 1.1 - 1.2 mio. kr.

Ekstern revision

Vindinge Vandværk er en virksomhed, med en stor formue og et stort årligt penge flow.
Sidste år pegede de medlemsvalgte revisorerne på, at der bør være en ekstern revision ivandværket.
Det var bestyrelsen helt enig i og det blev sidste år besluttet på generalforsamlingen at gå over til
ekstern revision fra og med 1. januar 2021.
De medlemsvalgte revisorer har revideret det regnskab, som John fremlægger om lidt, og det vil så
være det sidste. Tak til revisorerne for en meget kompetent indsats gennem årene.

Elektroniske vandmålere

Som nævnt sidste år, så er vi i gang med at udskifre de nuværende mekaniske vandmålere til
elektroniske med mulighed for fiernaflæsning.
På nuvaerende tidspunkt er der skifiet ca, 800 vandmålere. Nu mangler der kun at blive skifiet ca. 300.
Å'rsaflæsningen af de nye målere fungerer fint. M får resultatet pr. den 3'1.'12. og dermed vil der være
direkte sammenhæng mellem årets udpumpede og forbrugte vandmængder.

Hjemmesiden

Det er en fornøjelse at så mangie går ind på vandværkets hjemmeside og søger information, specielt
når der opstår uregelmæseigheder i driften. Det stiller naturligvis store krav om at holde hjemmesiden
opdateret, når det hele brænder på.
Hvad kommer først? At komme tilbage i normal drift på vandværket eller at infonnere forbrugerne?
M gør det så godt vi kan isituationen.



Så var der spørgsmålfra forsamlingen:

Er der en tidsplan for den tredje vandboring og nødforsyning, og vil vi få problemer hvis der skete noget
med en af vores nuværende boringer?
Svar: Ja det vil kunne give problemer hvis noget uventet opstod. Bestyrelsen har haft planer igang i

flere år, men vi er afhængig af samarbejde med kommune og med Fors. Det går dog fremad så vi
forventer at få gang i begge anlægsopgaver i andet halvår 2021.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:

Kassereren gennemgik grundigt det reviderede regnskab, og der ikke var yderlige spørgsmå1.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

5. Budget for det kommende år:

Kassereren fremlagde og gennerngik budgettet.

Der var spørgsmåltil budgettet:

Spørgsmål om vandværket selv ejer den grund på Lønbjerg, hvor vi har en boring?
Svar: Det er vi ikke klar over.
Skal vi så købe den grund hvor vi skal have en tryKorøger?
Svar: Det er vi ikke klar over endnu, da placeringen ikke er fastsat. Men vi har garderet os i budgettet.

Var der ikke noget med en diskussion om den gamle nødforsyning?
Svar: Jo inden vi gik i gang med den nye nødforsyning forsøgte vi at finde en kontrakt eller anden
afiafe, blandt andet via aktindsigt, men det førte ikke til en aftlaring om ansvaret for en ineffektiv
nødforsyning.

Når der nu planlægges en ny nødforsyning under motorvejen, var der så ikke andre vandværker vi
kunne samarbejde med i stedet for Fors?
Svar: Den forbindelse til Fors vi arbejder på, er allerede ,nd_:t 

T:"rvejen 
og ender ved Lillevangsvej.

Herefter blev budgettet vedtaget.



6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er lben Langballe og John Abxandersen. Alle blev genvalgt.
Som suppleant blev Jacob Johansen også genvalgt.

7. Valg af revisor:

Der var ikke nogen på valg, da revisionen overgår til Dansk Revision.

8. Eventuelt.

lngen yderligere spørgsmål.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.
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