
Dronningborg Vandværk fmba 

Bestyrelsens mundtlige beretning på ordinær generalforsamling 09-03-2020 

 

Indledning 

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2019 indeholder dels en række faktuelle oplysninger om 

vandværkets drift, og dels nogle mere holdningsprægede forhold, som har optaget bestyrelsen i det 

forløbne år. 

Indledningsvis præsenteres bestyrelsen, der består af i alt 5 medlemmer, 2 medlemmer med mange års 

erfaring, Preben Johannesen og Gunnar Knudsen, samt 3 indtrådt ved generalforsamlingen i 2019, Allan 

Rasmussen, Michael Gamtofte og Erik Møller. Med mange nye medlemmer har det også været naturligt, at 

vi har drøftet den driftsform som vandværket har, både på det ledelsesmæssige plan og i den daglige drift. 

Det har bl.a. udmøntet sig i, at vi har fået formaliseret en forretningsorden for bestyrelsen og ajourført 

funktionsbeskrivelser til de forskellige roller i vandværket. Det er – og skal være – en løbende proces. Det 

vil jeg vende tilbage til sidst i beretningen.  

 

Driften i 2019 

Vi har i 2019 solgt ca. 187.000 m3, et fald på ca. 10.000 m3 i forhold til 2018, som utvivlsomt hænger 

sammen med en ”våd” sommer idet vores forbrugerantal er steget med ca. 30. Vandspildet er steget fra 

2,95 % til 4,4 %. Stigningen er efter bestyrelsens vurdering ikke acceptabel, og der iværksættes derfor nu en 

undersøgelse af, hvor spildet kan lokaliseres.  

Med hensyn til sikring af vandkvaliteten foretages der løbende prøver som laboratorieundersøges og 

rapporteres dels til os og dels til tilsynsmyndigheden Randers Kommune. I forbindelse med indkøring af en 

ny rentvandstank har antallet af prøver været øget betydeligt i 2019. Vores udpumpede vand overholder 

alle grænseværdier, således at vi leverer drikkevand af en god kvalitet.  

Regnskabsmæssigt er vi som vandforsyningsvirksomhed underlagt det såkaldte hvile-i-sig-selv princip, 

hvilket betyder at resultatopgørelsen udviser et 0-resultat. Forskellen mellem indtægter og omkostninger 

indregnes i omsætningen som over- eller underdækning. For 2019 er realiseret en underdækning på t.kr. 

132 mod budgetteret t.kr. 175. For det kommende år er budgetteret en underdækning på t.kr. 302 ved u-

ændrede priser. Der vil i et senere punkt på dagsorden blive fremlagt budget for 2021 hvoraf vil fremgå, at 

vi lægger op til en sænkning af prisen med ca. 10 %. Det har sammenhæng med, at vi løbende skal 

nedbringe vores akkumulerede overdækning som pr 31/12 2019 udgør 2,7 mio. kr.  

 

Inden for vores forsyningsområde sker løbende en forøgelse af forbrugerantallet, primært i den østlige del 

af området ud mod Ny Gimmingvej. Det totale antal medlemmer ved årets udgang udgjorde 1.412. I 

forbindelse med renovering af Lejerbo´s ejendomme på Løvenholmvej omlægges forsyningen, så alle 

husstande får eget vandur. Denne proces foregår hen over 2019-2020.  

Der har ikke i 2019 været omfattende driftsforstyrrelser, og antallet af sprængninger har været begrænset. 

I forbindelse med tilslutning af ny rentvandstank har der været en kontrolleret lukning, der forløb 

problemfrit. 



IT 

Vi er som virksomhed omfattet af Persondataforordningen (GDPR) og vi har derfor formuleret en 

persondatapolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Arbejdet er udført af bestyrelsen. Vi har 

herudover besluttet at vores hjemmeside skal opdateres, hvilket sker inden udgangen af 1. halvår 2020. 

Denne opgave har tæt sammenhæng med overvejelser om, hvorledes kommunikationen mest 

hensigtsmæssigt kan foregå både med medlemmer og vores omverden. Indtil videre har vi valgt ikke at 

benytte og kommunikere via sociale medier. Det betyder også, at selv om vi har observeret at der på et 

tidspunkt i 2019 var en facebook-streng med reference til lokalisering af stophaner, har vi ikke deltaget i 

denne debat. Vi valgte i stedet at lægge en information på hjemmesiden. I den nærmeste tid vil det fremgå 

af hjemmesiden, at al kontakt via mails foregår direkte til mailadresser tilknyttet vandværket og ikke 

private mailadresser.  

 

Investeringer i 2019. 

Bestyrelsens beretning for 2018 omtalte et større renoveringsarbejde på vandværket både ude og inde, 

herunder en ny rentvandstank med forventet afslutning i 2019. Det var derfor væsentligt for bestyrelsen at 

danne sig et overblik over omfanget af renoveringsarbejdet, og grundlaget for iværksætning heraf. Den 

samlede sum for renoveringen var budgetteret til 3,9 mio. kr. hvoraf der ved indgangen til 2019 var afholdt 

ca ½ mio kr. Den samlede investering som er aktiveret i balancen har udgjort 3,4 mio. kr. Hertil kommer 

følgeomkostninger til reparation af ejendommen mv. som er valgt udgiftsført. De samlede udgifter i 2018 

og 2019 der kan henføres til projektet er af samme størrelsesorden som budgetteret. 

I 2019 er tillige investeret t.kr. 163 til målere, som løbende opsættes på Løvenholmvej i 2019-20.  

Investeringerne er finansieret ved optagelse af et lån i KommuneKredit til fast rente med en løbetid på 25 

år. 

  

Advokatundersøgelse 

I tilslutning til investeringen i rentvandstanken omtalt ovenfor, har bestyrelsen forgæves foretaget 

gennemgang af bestyrelsens forhandlingsprotokol fra tidligere år for at finde beslutningsgrundlaget for at 

gennemføre investeringen, eksempelvis en vurdering af etablering af en rentvandstank sammenlignet med 

andre muligheder for forsyningssikkerhed. Vi følte os derfor nødsaget til at få foretaget en undersøgelse af, 

om vi som bestyrelse kunne ifalde et selvstændigt ansvar i forhold til at der ikke ligger et underbygget 

beslutningsgrundlag for det projekt som vi overtog fra den forrige bestyrelse – eller sagt på en anden måde: 

Kunne vi være erstatningspligtige for ikke at rette et erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse? Vi har 

derfor fået foretaget en ekstern advokatundersøgelse heraf, hvor konklusionen lyder: ”Det er min 

opfattelse, at den nuværende bestyrelse har foretaget de nødvendige undersøgelser af sagen, og at sagen 

kan afsluttes uden at der kan rejses ansvar for den nuværende bestyrelse.”. Det blev samtidig anbefalet at 

anmelde forholdet til vores forsikringsselskab. Den anbefaling har vi fulgt. Det skal ses som en 

beskyttelsesforanstaltning for de bestyrelsesmedlemmer der har foretaget beslutningen om etablering af 

rentvandstanken. Vi skal understrege, at vi gerne havde været hele dette forløb foruden. I aften er første 

gang at forløbet er omtalt uden for bestyrelsen. Emnet er og har naturligvis været følsomt, idet det er 

personrelateret.  



 

Randers Vandråd - VPU 

Vandværkerne i Randers Kommune har en overbygning i form af Randers Vandråd, der fungerer som 

interessevaretager i relation til tilsynsmyndigheder mv. Vi deltager som medlem i vandrådet. I 2019 har 

vandrådet været fødselshjælper for en frivillig forening ”Vandplanudvalget i Randers Kommune”.  

VPU har til formål at udføre vandforsyningsprojekter af fælles interesse for medlemmerne af VPU i Randers 

Kommune, for på denne måde at sikre en stabil og decentral vandforsyning i Randers Kommune i 

overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningsplan (citat fra vedtægterne). Bestyrelsen 

har deltaget i møder op til foreningens stiftelse, men valgt ikke at melde Dronningborg Vandværk ind i 

foreningen. Dette skyldes ikke manglende opbakning og støtte til sikring af rent drikkevand. Vi mener dog 

dels at en indmeldelse skal have grundlag i en generalforsamlingsbeslutning og dels at vi har investeret 

betydelig beløb selv gennem de seneste år til ny boring og rentvandstank. Finansieringen af VPU – projekter 

sker ved indbetaling fra de værker, der er medlem af foreningen – for 2020 fastsat til 50 øre (hvortil skal 

tillægges moms) pr m3 vand.  

 

Forsyningsområde Gimming 

Dronningborg Vandværk modtog i oktober 2019 et høringsbrev fra Randers Kommune i forbindelse med en 

anmodning fra Verdo Vand A/S om overflytning af forsyningsområdet til Verdo Vand A/S. Vi afgav 

høringssvar, hvor vi argumenterede sagligt for, at forsyningsområdet skulle overføres til Dronningborg, 

hvilket er i overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan for Randers Kommune, og i øvrigt 

flugter den overordnede politik i Randers Kommune om at vandforsyningen skal hvile på et decentralt 

princip. Vi har haft professionel assistance fra advokat og rådgivende ingeniør i processen for at levere et 

solidt stykke arbejde og understøtte de saglige argumenter. Herudover valgte vi at sende vores høringssvar 

til byrådsmedlemmerne, hvilket har afstedkommet positive reaktioner. Senest har byrådsmedlem Christina 

Kjærsgaard haft et læserbrev i de lokale medier, som støtter op om Dronningborg Vandværk. Tak, Christina 

for din støtte. Efterfølgende har den sidste bestyrelse i Gimming Vandværk også ytret sig i debatten – og 

seneste udvikling er, at punktet er sat på dagsorden i dag i udvalget for Miljø og teknik. Vi afventer spændt, 

om sagen oversendes til byrådet til behandling dér. Det håber vi, idet sagen efter vores opfattelse 

indeholder nogle meget principielle spørgsmål. Allerseneste udvikling er, at vi i dag har fremsendt en række 

kommentarer og oplysning om faktuelle fejl i forvaltningens indstilling til Udvalget og derfor henstiller at 

sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet behandling. 

Registrering af stophaner 

De seneste mange år har bestyrelsens beretning indeholdt et fast punkt om opfordring til forbrugerne om 

at finde eventuelt skjulte stophaner, og få dem registreret hos vandværket. Bestyrelsen i 2019/20 

besluttede, at denne tilsyneladende langvarige proces skulle opprioriteres. Det er gjort ved at rette 

henvendelse til de forbrugere, hvor vi ikke har registreret placering af stophanerne. Forløbet har 

overordnet været positivt, idet vi har fået tilbagemeldinger fra størsteparten af de berørte med oplysning 

om placering. Der mangler en mindre del at blive registreret. Disse er i overensstemmelse med 

forskrifterne i vores vedtægter og regulativ for vandværker i Randers Kommune overgivet til Randers 

Kommune til videre behandling. Vi må desværre konstatere, at sagsbehandlingen dér trækker ganske 

meget ud. Vores indsats skal primært ses i lyset af, at det ved rørsprængninger er nødvendigt at kunne 

lukke af for vandforsyningen – både af ressourcemæssige årsager men også af sikkerhedsmæssige hensyn. 



Herudover er vi lovmæssigt forpligtet til at vores ledningsføring og stophaner er indtegnet i et digitalt 

register. 

Skattepligt 

Dronningborg Vandværk fmba blev for en årrække siden omfattet af skattepligt, fordi salget af vand et 

enkelt år oversteg 200.000 m3. Der har gennem lang tid været arbejdet politisk for, at mindre vandværker – 

defineret som værker der sælger mindre end 800.000 m3 kunne udtræde af skattepligt. Der blev i 

december måned 2019 vedtaget en lov, der skulle muliggøre udtræden senest i 2024. Umiddelbart skulle 

man så tro, at vi var omfattet af muligheden for udtræden, men det viser sig, at fordi vi sælger mindre end 

200.000 m3, har man ”glemt” at medtage disse værker i skattefritagelsen. Så indtil videre er vi omfattet af 

skattepligt, hvilket dog ikke betyder at vi skal betale skat foreløbig. Vi undersøger dog mulighederne for 

under en eller anden form at kunne udtræde af skattepligten 

  

Dronningborg Vandværk og fremtiden. 

Vi har i bestyrelsen haft et møde, hvor eneste punkt på dagsorden var strategi. Vi mener det er vigtigt en 

gang imellem at stoppe og vurdere: hvor vi er – hvor vil vi hen – og hvordan kommer vi dertil. Drøftelserne 

har været frugtbare, men der er ingen konkrete resultater her og nu, men de vil formentlig udmøntes i 

konkrete tiltag i den kommende år.  

Strategidrøftelserne har også omfattet et ”eftersyn” af vores vedtægter. Det kan forventes, at vi i 2021 på 

den ordinære generalforsamling vil fremsætte forslag om nogle enkelte ændringer i vedtægterne. 

På generalforsamlingen i 2019 blev spurgt, om bestyrelsen har undersøgt muligheden for at lade sig 

fusionere med andre (større) forsyningsselskaber. Det afkræftede bestyrelsen dengang. Det samme kan vi 

gøre i år. Vi har derimod haft dialog med andre forsyningsselskaber og servicevirksomheder med henblik på 

en sondering af mulighederne for at optimere vores drift og sikre en mindre sårbarhed i forhold til 

afhængighed af enkeltpersoner. Der ligger således både økonomi, drift og forsyningssikkerhed i disse 

sonderinger, der er i en løbende proces. Vi kan i den forbindelse oplyse, at repræsentanter fra bestyrelsen 

har haft et møde med repræsentanter for bestyrelsen i Harridslev Vandværk. Dialogen har været meget 

positiv, og vi er enige om at opretholde kontakt og dialog og evt. finde områder, hvor et mere formaliseret 

samarbejde kan give mening. Vi vil gerne kvittere Harridslev Vandværk for dette.  

 

Afslutning 

Med dette overlades beretningen til generalforsamlingen. Beretningen er ikke til afstemning, men 

bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed for spørgsmål, der måtte være til beretningen. Dog vil jeg allerede 

nu oplyse, at såfremt der måtte være ønsker om åbning af en debat om enkeltforbrugeres forhold, er det 

vores opfattelse, at dette er en generalforsamling uvedkommende. Den dialog tager vi med de enkelte 

forbrugere i andet forum. Vi håber på både forståelse og respekt for denne holdning. 

Tak for ordet 

 

 


