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Velkommen til generalforsamling  

Dagsorden: 
 
•Valg af dirigent 
•Formandens beretning 
•Kasserens beretning 
•Valg 
•Indkomne emner 
•Eventuelt 
 



Formandens beretning 



I dette år har vi primært fokuseret på at få renoveret vores 
vandværksbygning. Vi har fået 
 

• Lagt nyt tag på hele bygningen inklusivt vandtårnet 
• Fuget bygningen udvendigt 
• Fornyet ventilationsriste som ventilerer hulmuren 
• Kalket indvendigt, loft og vægge 
• Ny ståldør i vandtårn uden på den gamle, for at undgå forurening fra regn 

og blæst (dog ikke monteret endnu) 
• Aftale om maling af alle trængende overflader indendørs (pumper, 

hydrofor, rør etc.) 
• Aftale om opbygning af højere flancher på gennemføringer til 

vandlageret i kælderen 



Vi har desuden haft to eftersyn: 
 

• Et komunalt eftersyn, d. 10. maj kl 9-11, som skulle undersøge 
standarden af vandværket. Her kom et par påbud: 

o Vandværksbygningen skulle renoveres som vi havde påbegyndt 
o Der skulle lukkes for afløbet til skoven på en måde, så der ikke 

kunne komme større dyr ind 
o Vores boringer skulle snart renoveres så de var sikret mod 

nedsivning af vand (bedre betoninddægning og mandehul) 
• Et tilsyn/møde med Miljøcenter Roskilde d. 29/6 kl 13-14, som skulle 

kortlægge vandkvaliteten og forsyningssikkerheden. De havne næsten 
samme kommentarer som vi fik til det kommunale tilsyn. 











Fejlmåling sidste gang? 











Indtægter

Kubikmeter afgift

Faste afgifter

Gebyrer mv



Udgifter 2007/2008
I alt 1.103.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter

El

Udgifter 2008/2009
I alt 441.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter

El

Nedskrivning

Opsparing

Udgifter budgetteret 2010/2011
I alt 428.000 kr

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter
El

Nedskrivning

O i

Udgifter 2009/2010
I alt 766.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter
El

Nedskrivning
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