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Ordinær generalforsamling i Gundsømagle vandværk onsdag den 29/9-2021 kl. 19.00 (Vedrørende 2019 & 

2020) skulle være afholdt foråret 2020 & 2021 men udskudt pga. Corona.  

Referat: 

1. Valg af dirigent. 

Ejner Kristensen fra Berners vej blev valgt. 

Ingen ønskede at skrive referat så det påtog kasserer Per Sønnichsen sig. 

Det blev konstateret at generalforsamlingerne for 2019 & 2020 var lovligt indkaldt og varslet. 

2. Bestyrelsens beretning for 2019.  

Beretningen var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen og blev oplæst af formand Gert Salbæk.  

”I 2019 var et roligt år vedrørende vores forsynings net, der var meget få problemer, men vi har fået nye 

medlemmer i det nye område øst for byen, hvor udbygningen næsten er færdigt. På Holmevej har vi lagt ny 

ledning helt ud til nr. 110, en strækning på ca. 1,5 km, som kan levere vand til de 5 gårde / huse, som ligger 

derude.  

Vores grundvandsbrønde er blevet efterset og filmet, så vi kan holde øje med udviklingen i brøndenes 

tilstand. På vandværket har vi haft kontrol af kommunen, som skal efterse vandværkets tilstand hvert andet 

år, vi fik ingen anmærkninger. 

I 2019 har vi konstateret, at vores ledningsnet i grundejerforeningen Pileparken, med ca. 200 medlemmer, 

ikke ser så godt ud. De er meget rustne stophaner og anboringsbøjler, alle PVC-vandledninger er fra 

ca.1968. Det er en opgave, vi vil starte op på i 2020. Alle PVC-vandledninger i byen har næsten den samme 

alder, så derfor står vi over for en stor opgave i årene fremover, med udskiftning af disse PVC-

vandledninger. Alle nye vandledninger vil være af typen PE rør, som har en holdbarhed på ca. 100 år.  

Vandværket kører godt, og vi har fin oversigt over værkets tilstand via vores SRO-system. Dette gør, at 

vandværket er overvåget i 24 timer i døgnet, fordi diverse alarmer sendes til vores telefoner, så vi kan tager 

aktion på en opstået fejl., For fejl på vores ledningsnet, har vi en aftale med vores samarbejdspartner GEF,. 

der står klar ved ledningsbrud., Den samme tilkalder vagt har vi også med Vibholm EL firma, for diverse El-

problemer. 

I 2019 har vi haft få ledningsbrud i vores forsynings område, og vi har leveret ca. 123.000 m3 ud til alle 

medlemmerne.  

Omkring blødt vand, har vi i 2019 arbejdet videre med, at få indsigt og viden., Vi har set på de systemer, der 

er på markedet, og hvor vi kan lave en installation på vandværket., Her tænkes på den plads, der skal 

bruges til et afkalkningsanlæg, vi skal nok bruge en bygning på minimum 70m2, og den skal være 6-7m i 

højden., i 2020 vil vi arbejde videre på dette projekt. 

Igen i år, skal der lyde en stor tak til medlemmerne, for deres overvågning af vandledningerne ved 

ledningsbrud, tak for hurtige opringninger, når man ser der, løber vand på gaden, Det er en stor hjælp for 

hurtig indsats, og reparation, og vi opfordrer også alle til at holde øje med deres vandmåler, for eventuelle 

fejl på interne vandledninger i ens hus. 

Alle er altid velkommen til at kontakte vandværket for diverse spørgsmål, se også på vores hjemmeside, 

alle prøveresultater af vores vand:  https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&firstshow=true&wpID=2114. 
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Gert Salbæk 

Formand 

Der var igen kommentarer til beretningen for 2019. 

2a. Bestyrelsens beretning for 2020.  

Beretningen var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen og blev oplæst af formand Gert Salbæk.  

Året 2020 startede næsten som en hver anden dag, alt kørte fint og godt på vandværket, og bestyrelsen var 

klar til de opgaver, som lå foran os., Vi skulle arbejde videre med planerne omkring møder med alle 

medlemmerne omkring præsentation af de løsninger, der er på at producere blødt vand, og disse møder 

skulle blive afholdt i Gundsømagle Forsamlingshus. Vi har igennem de sidste 2 år samlet information på 4 

typer anlæg, tre af disse anlæg er i drift i dag i Danmark, og det sidste er opsat i test på Odense sygehus. Så 

kom Corona til Danmark, og vi i bestyrelsen måtte som alle andre, stoppe op for alle møder, og vandværket 

gik nærmest over i en krisetilstand, for vi vidste ikke noget om, hvordan Corona ville få indflydelse på 

dagligdagen på vandværket. Vi lukkede hurtig ned for adgangen til selve vandværket produktionsafsnittet, 

så kun Ole Jensen og jeg selv har adgang til afsnittet, dette for at sikre det rene vand til medlemmerne., Alle 

prøver vi har fået udtaget, har ikke vist tegn på Corona i vandet, i 2020. 

Vi har i året 2020 overholdt alle krav for sikkerhed imod Corona på vandværket, selvom vi har haft besøg af 

håndværkere og andre personer, som er nødvendige for vandværket. 

(Når tid kommer, hvor vi er fri for Corona, vil vi afholde informationsmøder omkring Blødt vand). 

Drift i 2020 

På vandværket har vi udskiftet vores Iltningssystem i vandtårnet, og vi har installeret afskærmning foran 

iltningstrappen, samt renset selve trappen for okkerslam.  

Vi har haft vandlednings brud på Nyvej, og på Y området i Gundsøparken ved kirkegårdsstien. 

I 2020 har vandværkets maskininstallation og boringerne, samt filterne, fungeret tilfredsstillende. 

I efteråret startede vi op på udskiftning af forsyningsnettet, i Pileparkens Grundejerforening. Grunden til 

dette er, at vandledningerne er af typen PVC, og der er jernledninger, og stophaner ved hver matrikel. Alle 

stophaner og jernledningerne, samt anboringsbøjler er fra ca.1967, og meget rustne. 

Levetiden for gamle PVC-vandledninger er 50 år, ifølge PVC-rådet. 

 

 

Vi har udskiftet alle vandledninger og opsat målerbrønde på hver matrikel på Stovdyssevej, Hødyssevej, 

Torndyssevej, samt Dysseparken. Alt er udført i PE rør med en levetid på mindst 80 til 100 år. 

Arbejdet med udskiftning af gamle vandledninger vil fortsætte i årene fremover, først i Pileparkens 

grundejerforening, og derefter i resten af Gundsømagle by. 

På en kommende Generalforsamling vil vi vise de gamle rør og stophaner, så alle kan se nødvendigheden 

for denne udskiftning. 
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Dette vil komme til at koste mange penge, for alle medlemmerne, men vi arbejder på forskellige løsninger, 

omkring finansiering af dette projekt, hvilket som vi vil informere om senere. 

Robustvandværk og Sikring af vores grundvand. 

Roskilde Kommune har bedt om / ønsket, at alle de 6 vandværker i Roskilde nord, kan beskrive 

vandværkernes robusthed, så Kommunen har en oversigt over, hvordan vandværkernes tilstand er. 

 Derfor er de 6 vandværker i Roskilde nord gået sammen om at få udfærdiget en sådan analyse. 

Dette samarbejde mellem vandværkerne, hvor vi mødes over Teams, er meget godt og fint, fordi vi nu er 

begyndt at arbejde sammen for en beskyttelse af vores fælles grundvandsresurse i hele region nord i 

Roskilde Kommune. Jeg vil gerne gøre kraftig opmærksom på, at vi skal passe meget mere på vores 

grundvand fremover, end vi gør i dag, her tænker jeg på, hvad vi selv hver især gør i vores haver, 

parkområder, samt marker og veje.    

Der vil komme meget mere information ud til alle i tiden fremover, så kan man læse alt, hvad vi arbejder 

på, for at beskytte grundvandet i hele Roskilde kommune. 

Marts 21212021 

Vi ønsker at afholde en fysik generalforsamling, så snart Corona ikke er et problem, se på vores hjemmeside 

og på Gundsømagle Facebook side, hvornår det kan lade sig gøre. 

Alle er meget velkommen til at kontakte Gundsømagle vandværk, for diverse eller yderligere spørgsmål, via 

mail eller telefon. 

 

Gert Salbæk 

Formand 

Der var følgende kommentarer til beretningen for 2020 fra salen. 

- Der blev spurgt til, om vandværkets kapacitet kan klare de nye bebyggelser i området. 

Bestyrelsen oplyste, at vi har kapaciteten, men at det dækker normalt vandforbrug. I sommermånederne er 

det stadig vigtigt at tænke over vandforbruget dvs. vande om aftenen, ikke bruge siveslanger osv. 

- Henrik Larsen mente ikke, at beretningen var retvisende, da hans indsigelse om opsætning 

og renovering af målerbrønde og ledninger i hans område ikke indgik. Han mente, grundloven blev 

overtrådt, og at regulativet ikke var overholdt. Han følte sig dårlig behandlet. Bestyrelsen har en anden 

opfattelse. Henrik blev opfordret til at indsende et brev via sin advokat, så vandværkets bestyrelse kan tage 

stilling til hans indsigelse. 

- Jette fra Pileparken mente, at der manglede information om, hvornår resten af 

grundejerforeningen får renoveret deres område. Dette kunne bestyrelsen dog ikke besvare. 

Beretningen fra 2019 & 2020 blev herefter godkendt. 

3. Det reviderede regnskab for årene 2019 & 2020 forelægges til godkendelse. 
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Regnskabet for 2019 blev gennemgået af kassereren. Der var spørgsmål til merudgiften under IT. Det 

skyldes skift af IT-system, indkøb af ny pc og printer samt merudgifter til licenser til vores målersystem. 

Derudover flere udgifter til sikkerhed og GDPR. 

Bestyrelsen ved endnu ikke, hvornår udstykningen af de nye 58 boliger sættes i gang, og de er ikke 

indregnet i budgettet pga. usikkerhed. 

Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt. 

Regnskabet for 2020 blev gennemgået af kassereren. Der var ønsker fra flere af de fremmødte til at 

hjemmesiden blev bedre, og at der kunne, hvis det var meningsfyldt, bruges flere penge på at lave en bedre 

hjemmeside med egne data, nyheder osv. Bestyrelsen ville undersøge og se på, hvor mange der reelt 

bruger hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at vandværket også har en Facebook side nu. 

Regnskabet for 2020 blev herefter godkendt. 

4. Budgettet for 2021 forelægges til godkendelse 

Kassereren fremlagde budgettet for 2021. Der var ingen spørgsmål, og budgettet blev herefter godkendt. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Ole Jørgen Jensen var på valg og villig til genvalg. Han blev valgt ind i bestyrelsen igen. 

Vakant. Den ledige stilling. Her blev Ejner Christensen valgt ind i bestyrelsen. 

Suppleanter. Både Sarah Puttick og Rene Jensen blev genvalgt som suppleanter 

 

6. Valg af revisor og revisor suppleant. 

 

Lone Jørgensen var på valg og blev genvalgt. Der var ingen, der ønskede at stille op som revisor suppleant, 

hvor den stadig er vakant. 

7. Behandling af indkomne forslag vedr. 2019 & 2020. 

Bestyrelsen oplyste, at der ikke var indkommet nogle forslag vedr. 2019 & 2020. 

 

8. Eventuelt. 

Blødt vand: Formanden fortalte om bestyrelsens arbejde omkring mulighederne inden for blødt vand. 

Jyllinge vandværk er gået i gang med installering af blødgøringsanlæg. Bestyrelsen vil se på undersøge, om 

den skal gå videre med at undersøge, om der er tilslutning i byen for at undersøge mulighederne. 

Robust vand: Formanden oplyste, at vandværkerne i Roskilde Nord er gået i indgang med et samarbejde 

omkring robust vandforsyning. Der bliver indkaldt til borgermøder omkring dette i nærmeste fremtid. Der 

kommer til at være en del arbejde for vandværket i forbindelse med dette. Bestyrelsen er desuden gået i 

gang med at undersøge muligheden for at lave større renoveringer af ledningsnettet. 


