
Referat af Generalforsamling for Dalby-Rode Vandværk for 2021,                

afholdt i Forsamlingshuset 24. marts 2022 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag hverken fra bestyrelse eller 

andelshavere. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

Formanden bød velkommen til den fremmødte til årets generalforsamling. 

Ad. 1. 

Bestyrelsen foreslog Torben Reiner Jensen til dirigent, valgt med applaus uden modkandidater. 

Og Torben konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor kan afvikles. 

Ad. 2. Formandens beretning 

Vi har i året 2021 udpumpet 154.665 kubikmeter vand fra vores vandværk til vores nu ca. 1205 forbrugere. 

Vi har faktureret 148.864 m3, hvilket betyder et vandspild på 5.801 m3 sv.t. 3,75 %. 

Det er et rimeligt og tilfredsstillende spild. 

Vi har i 2021 foretaget den største investering siden 1988 for at bringe vandværket op på en ny standard 

mht. risiko for forurening, forebyggelse for lækager af de primære ledningsnet på vandværket de 

kommende mange år, et teknologiskift for iltning før filter på nyt værk (som er fra 1988) samt en forbedret 

udpumpnings sektionering samt styringsopdeling, der giver større sikkerhed i udpumpningsevnen. 

Arbejdet blev aktuelt ved en kraftig lækage på et rør mellem vandværkerne som var fra vandværkets start 

1950. Det måtte erkendes at dette og rørene omkring var i samme elendige stand. Der blev derfor 

påbegyndt den større udskiftning og ombygning .Ombygningen var dels modernisering af vandværket og 

dels for at undgå de mange fremtidige brud, der ellers kunne forventes ved kun at foretage en fornøden 

lapning af den øjeblikkelige lækage. 

 

Forbedringerne: 

Forureningsrisiko forbedring: ved skift af alle ledninger i jord på vandværket til ledninger med svejste 

samlinger samt total omlægning af alle ledninger både i jorden og i bygningerne – ved at omlægge således 



at ingen trykrør føres gennem vores rentvandstanke, som ikke er relevante i disse. Derfor omlægning af rør 

fra udvendigt ledningsnet opføres udvendigt på bygningerne og ind til forsyningspumperne i 

maskinrummene. Samme føring for råvandsledningerne til vore 3 boringer udenfor vandværket Vores 4. 

boring er den oprindelige fra 1950 og som er placeret i bygningen i filterrummet. 

Rørlækager på vandværkets grund er med alle de nye svejste samlinger skønnet til at kunne undgå lækager 

fra disse de kommende 50-100 år. 

Teknologiskift: vort iltningssystem blev ændret fra vort betonbassin med bundbeluftning til et nyt system 

med kontrolleret iltningstilførsel til iltningsør før det iltede vand føres sandfiltrene (forfilter og efterfilter). 

Løsningen har vist sin styrke over nogle år på andre vandværker og ser ud til at give langt mindre behov for 

vedligeholdelse. Vores hidtidige betonbeholder med bundbeluftning fik belægninger på alle overflader og 

tallerkenerne for bundbeluftningen stoppede til. De nye iltningsrør ”ryster” pga. ilttilførslen og herved 

undgås at det organiske stof ikke sætter sig på overfladerne af disse iltningsfør 

Udpumpningssektionering: Udpumpningen til vores forbrugere er sikret ved nu 2 separate 

udpumpningsanlæg for hhv. gammel og nyt værk. Hver af disse er bestykket med 3 rentvands-trykpumper, 

som hver især pumper fra den underliggende vandtank. Hver af disse udpumpningsanlæg er i stand til at 

klare hele vores udpumpningsbehov til vore forbrugere og giver hermed en enorm sikkerhed for at vi altid 

har kapacitet nok. 

Den store renovering betød desværre også en del lukninger for andet i nogle områder og hos forbrugere. 

Lukningerne blev annonceret på hjemmesiden og via SMS til de forbrugere der har tilmeldt denne tjeneste, 

men vi beklager alligevel dybt de ulemper det har givet for vore forbrugere. Husk at tilmelde SMS tjenesten 

for at få vigtige beskeder. 

Resterende mangler for at fuldende den totale fleksibilitet for at kunne udtage en hvilken som helst primær 

vandværksdel som en vandtank, udpumpningssektion samt en filtersektion skal fuldføres ved at føre 

indvindingen fra begge indvindinger fra hhv. gammelt værk og nyt værk direkte til modsatte vandtank 

Dette skal udføres samtidig med vedligeholdelsen af vore 2 rentvandstanke. 

I vandtank under nyt værk har vi betonrevner som skal lukke samtidig med en rengøring af alle overflader 

og forebyggende behandling af alle overflader for at give en tættere tænk og forøgelse af 

serviceintervallerne. 

I gammelt værk er det også rengøring og behandling efter bortskæring af alle de gamle jernrør fra 1950. 

Vort øvrige ledningsnet har heldigvis forskånet os for mangen ledningsbrud under dette travle 

ombygningsår (4-5 stkker). Vi har dog på ledningsnettet formindsket vort lunkningsbehov ved at installere 

en hovedstophane ekstra på Østerskovvej, der kan spare nedlukning for rigtig mange forbrugere i Kæderup, 

Børsted og Turebyholm ved lækager i området Karisevej efter Druestrup og Østerskovvej. Det er en klar 

forbedring af vores service ved nedlukning pga. lækager både i by og land. I  byen er et erhvervsdrivende og 

plejehjem og på landet dyrebesætninger, som er særlige kritiske når vi lukker for vandet i længere tid. 

Vores solceller på vandværksbygningernes tage har i 2021 produceret 18.290 kwh, som giver en CO2 

besparelse på 10,1 tons. Det er et rimeligt resultat, som dog er 7% lavere end 2020.                                                      



Vi har i 2021 købt 90.959 kwh fra nettet. Solcellerne har herved bidraget med 17% af vandværkets samlede 

el-forbrug i 2021. Ganske tilfredsstillende udnyttelse af vore tage.  

Anlæggets størrelse er ikke større end at vi anvender solstrømmen direkte og får hermed maksimalt 

udbytte ud af produktionen, da vandværket også har det største forbrug når der er størst chance for 

solcelleproduktion. Vi kan med stolthed sige, at vi er et vandværk, der er 17% grønne. 

Vandprøverne i 2021 af vort drikkevand har igen været tilfredsstillende med meget lave kimtalsværdier og 

ingen overskridelser af alle de øvrige værdier. Det var rigtig glædeligt at konstatere at også en prøve for FAS 

viste ingen målbare resultater for de mange stoffer i denne gruppe. 

Vores prøveplan er en prøveudtagningsplan, som er baseret på en ny EU baseret 

drikkevandsbekendtgørelse og den udføres af Eurofins. 

På vandværkets hjemmeside kan I finde de seneste prøver og ved opslag i GEUS og Jupiter-databasen via et 

link som ligger å hjemmesiden under vandprøver. Se desuden vores Quick-oversigt ”Forbrugerinfo 2021” 

som er en forkortet udgave med nogle udvalgte vigtige stoffer fra vandprøverne. De findes på hjemmesiden 

og nogle eksemplarer er at tage med herfra generalforsamlingen. Vi har i mange år beklaget, at hver gang 

der blev indført af et nyt parameter fastsatte man blot max.værdien til detektionsgrænsen. I de senere år 

har man dog prøvet at tilpasse grænseværdier efter en miljømæssig og sundhedsmæssig vurdering. For 

nylig har en stor undersøgelse med fokus på Arsen afdækket en sammenhæng mellem Arsen i drikkevandet 

med forekomst af hjerteproblemer på nyfødte. Blot 1 ug Arsen er nok til at give alvorlige hjerteproblemer 

for 6 ud af 1000 personer. Grænseværdien er i dag 5 ug/l. Vi kan dog også her være glade for vores vand, 

der kun indeholder ca 0,03 ug/l. 

Vi er glade for vores aftale med Faxe Forsyning (Faxe Vand) om at stå for driften af vores målere og 

foretage aflæsning hvert kvartal. Disse aflæsninger vil fra 2022 danne basis for vores fakturering hvert 

kvartal, således at der betales for faktisk forbrug sidse kvartal samt en aconto for det følgende kvartal. 

Vandmålerne fabrikat Kamstrup Multical 21 bliver aflæst hvert kvartal og vi får information om ALARM på 

vandmåleren, hvilket vil sige, at der ikke i sidste døgn har været et forbrug på max. 12,5 liter/time. I kan 

selv se alarmen på jeres vandmåler, finde fejlen og kontrollere om problemet er løst. Vi prøver at kontakte 

forbrugeren hvis vi ser meldingen ”alarm” eller et tilsyneladende for stort forbrug i det sidste kvartal. De 

forbrugere vi har informeret har været glade for henvendelserne, men er der forbrugere, der ikke ønsker 

dette kan man meddele det på hjemmesiden. 

I Vandrådet for Faxe Kommune er vi nu kommet i gang igen med at afholde møder i foråret og efteråret, jeg 

måtte desværre aflyse forårets møde, da jeg var syg og den øvrige bestyrelse ikke ønskede at overtage. Vi 

satser dog på at holde mødet senere i år. Vandrådet er vort forum vandværkerne imellem i Faxe Kommune 

og talerøret for kommunikationen med kommunen. Desværre stopper vor kontakt til kommunen Tinna Mia 

Jensen pr. 1. april. Der er ikke nogen afløser til at overtage straks. Vi har været meget glade for samarbejdet 

med Tinna, som har været en god medarbejder for Faxe Kommune i 2 år. Vi ønsker Tinna held og lykke med 

det nye job. 



Vi fik lidt ændringer i bestyrelsen i 2021, da vi på generalforsamlingen fik Finn Hansen ind i stedet for 

Mogens Frantzen og i efteråret fik vi udmelding af bestyrelsen  fra Lani Bannach, som meldte fra pga. 

arbejdspres i eget firma. Vi siger mange tank til Lani for bidraget i bestyrelsen. 

Der er stadig udfordringer i at drive vandværket med nye krav fra det offentlige. En stor opgave for det 

kommende år er at få aftaler med lodsejerne omkring restriktioner for et areal, hvor der ikke må anvendes 

pesticider. Områder, der kaldes BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Vi skal have aftalerne i hus 

inden udgangen af 2022. 

Jeg vil hermed give en stor tak til vores bestyrelse for et godt samarbejde i 2021.  

Vores målsætning er fortsat at sikre vore forbrugere det reneste vand til en konkurrencedygtig pris. 

Hermed vil jeg slutte beretningen for 2021. 

Bjarne fremviste plancherne med Arsen, som nævnt i beretning. 

Der var et spørgsmål til de rør/samlinger, der er nævnt og Bjarne redegjorde at materialet er platic og 

samlingerne er svejset og langt mere holdbare end de gamle rør og deres samlinger. 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

Ad. 3 

Kasserer Birthe Rasmussen gennemgik regnskabets hovedtal jf. materialet, der var lagt frem. 

Der var igen i år snak om måden regnskabet udarbejdes på – med overdækning/underdækning/årets 

resultat. 

Der var også kommentarer til at aktierne var solgt for billigt – men der blev redegjort for, hvordan 

resultatet/overskuddet er på dette. 

Ad. 4 

Bjarne fremlagde budgettet til godkendelse, der var ikke materiale til de fremmødte – men der var 

opbakning til de tal Bjarne fremlagde og budgettet hermed godkendt. 

Ad. 5 

Der er ikke indkommet forslag hverken fra andelshavere eller bestyrelsen 

Ad. 6 

Birthe Rasmussen, nuværende kasserer genvalgt til bestyrelsen 

Susanne Møller Nielsen, nuværende sekretær genvalgt 

Bent Holmelin Andreasen, indtrådt i bestyrelsen og nu valgt ind for de næste 2 år. 

 



Bruno Zolesi genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen 

Joan Rubæk valgt som 2. suppleant. 

Ad. 7 

Jeanet Rosenville Hansen og Niels Kristiansen genvalgt som interne revisorer 

Børge Hansen og Henning Seeding valgt som revisorsuppleanter. 

Ad. 8 

Forslag fra en andelshaver om evt. at bruge SMS for at minde om generalforsamlingen og en kommentar 

om, at det ikke fremgik af Vandværkets hjemmeside og kommentar om, at regnskabet ikke var 

offentliggjort der. 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og Bjarne afsluttede med en tak til Torben for at lede os 

igennem generalforsamlingen. 

 

Dato         

 

Susanne Møller Nielsen   Torben Reiner Jensen 

Referent    Dirigent  


