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Bestyrelsens mundtlige beretning på ordinær generalforsamling 23-08-2021 

 

Indledning 

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2020 indeholder i lighed med foregående år 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, Preben Johannesen med ca 35 års 
anciennitet, Allan Rasmussen, Michael Gamtofte og Erik Møller indtrådt i 2019 og Thiel Pleidrup indtrådt i 
2020.  

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamling er skubbet ca. 5 måneder på grund af Covid-19 
restriktioner. Bestyrelsen har vægtet hensynet til ikke at begrænse medlemmernes deltagelse i afvejningen 
af tidspunktet for lovlig afholdelse af generalforsamlingen efter vedtægterne. Det betyder også, at 
bestyrelsen fra marts og indtil nu har fungeret som en slags ”forretningsministerium”. Der er ikke i dén 
periode igangsat selvstændige initiativer og investeringer som ikke har været påkrævet af driftsmæssige 
årsager. Vi har dog samtidig vægtet stadig at se fremad med hensyn til Dronningborg Vandværks 
langsigtede strategi. Mere herom senere. 

Driften i 2020 

Vi har i 2020 solgt ca. 197.000 m3, en stigning på ca. 10.000 m3 i forhold til 2019, og dermed tilbage på 
niveau 2018, Vores forbrugerantal stiger løbende i takt med byudviklingen i den østlige del af 
forsyningsområdet. Vandspildet er steget fra 4,4 % til 4,7 %. Spildprocenten er efter bestyrelsens vurdering 
ikke acceptabel, og vi er derfor optaget af muligheder for lokalisering af spildet. Det kan bl.a. gennemføres 
ved en intensiv forbrugsmåling, som dog vil kræve en betydelig investering. 

Til sikring og dokumentation af vandkvaliteten foretages der løbende prøver som laboratorieundersøges og 
rapporteres dels til os og dels til tilsynsmyndigheden Randers Kommune. Vores udpumpede vand 
overholder alle grænseværdier, således at vi leverer drikkevand af en god kvalitet. Der er i forbindelse med 
Covid-19 inden for vandforsyningssektoren stærkt fokus på, at vandforsyningen ikke rammes. Det betyder 
bl.a. at vi har indført restriktioner udover allerede eksisterende om adgang til vores anlæg. 

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 2020 er realiseret en overdækning på t.kr. 318 
mod en budgetteret underdækning på t.kr. 298. Afvigelsen skyldes dels modtagne tilslutningsafgifter som 
ikke var budgetteret, samt besparelse på omkostningssiden på en række poster. For det kommende år 
(2021) var budgetteret en underdækning på t.kr. 47 ved uændrede priser. Efter dialog med Randers 
Kommune sidst på året 2020 fik vi tilladelse til at sænke kubikmeterprisen med 50 øre + moms, fra kr. 4,95 
til kr. 4,45. Dette svarer til en reduceret indtægt på ca. t.kr. 100 på årsbasis, men beløbet dækker faktisk 
kun lige netop en mer-indtægt tilbage i 2019. Der vil i et senere punkt på dagsorden blive fremlagt budget 
for 2022 hvoraf vil fremgå, at vi lægger op til en yderligere sænkning af forbrugsprisen med ca. 10 % på 
både den faste afgift og forbrugsafgiften. Takstreduktionerne har sammenhæng med, at vi løbende skal 
nedbringe vores akkumulerede overdækning (altså opsamling af overskud fra tidligere år) som pr 31/12 



2020 udgør 3.0 mio. kr. Det er samtidig bestyrelsens klare holdning, at vi ikke skal opsamle mere likviditet 
end behovet tilsiger. Dette harmonerer godt med takstnedsættelserne. Det skal dog pointeres, at vi ikke i 
taksterne (hverken historiske eller budgetterede) har indregnet opkrævning formålsbestemt til 
grundvandssikring. Det skyldes at der endnu ikke er indført krav herom. Det er vigtigt at understrege, at en 
eventuel pligtig betaling til grundvandssikring kan påvirke priserne markant i opadgående retning.  

Inden for vores forsyningsområde sker løbende en forøgelse af forbrugerantallet, primært i den østlige del 
af området ud mod Tjærbybvangsvej. Det totale antal medlemmer ved årets udgang udgjorde 1.420. 
Forbruger- og målerantallet er betydeligt større, idet almennyttige boliger og andelsboliger tæller som 1 
medlem, men kan have adskillige målere. I forbindelse med renovering af Lejerbo´s ejendomme på 
Løvenholmvej i 2019-20 er forsyningen omlagt, så alle husstande har fået eget vandur. Alene det har 
forøget vores målerantal med ca. 230 enheder.  

Der har ikke i 2020 været omfattende driftsforstyrrelser, og antallet af sprængninger har været begrænset.  

IT 

Vi er som virksomhed omfattet af Persondataforordningen (GDPR) og vi har derfor formuleret en 
persondatapolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Vores hjemmeside har i 2020-21 ændret 
udseende og gjort mere brugervenlig. Det er sket som led i en proces for at gøre tilgængeligheden og 
kommunikationen med forbrugere og samarbejdspartnere mere strømlinet og brugervenlig.  

 

Investeringer. 

Der har i 2020 ikke været foretaget investeringer på hverken vandværket eller i distributionsnettet. Vi 
arbejder med en langsigtet strategi til sikring af vores anlæg. Her er fokus særligt rettet mod 
ledningsnettet. Ud fra en oversigt over ledningsnettets alder, type mv, vil der blive udarbejdet en langsigtet 
plan for nødvendig og relevant renovering / udskiftning. 

  

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. Verdo Vand 
har i 2020 meldt sig ind som medlem i Vandrådet, hvilket betyder, at foreningen repræsenterer et langt 
større antal forbrugere end hidtil. I beretningen for 2019 blev omtalt, at vandrådet har 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).  Som det 
også har været omtalt sidste år, har bestyrelsen valgt ikke at melde Dronningborg Vandværk ind i 
foreningen. Vi har valgt en afventende holdning i forhold til en overordnet kommunal planlægning og 
analyse om BNBO – boringsnære beskyttelsesområder, som desværre halter langt bagud. Randers 
Kommunes kortlægning er pinligt langt nede på listen over, hvor langt man er nået – på trods af at fristerne 
for længst er overskredet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke kan og bør sætte forbrugerne i 
meromkostninger så længe vi ikke kender de kommunalpolitiske beslutninger på området.  



Vi har på generalforsamlingen i Randers Vandråd fået indvalgt et medlem i bestyrelsen, Michael Gamtofte, 
som efterfølgende er udnævnt til kasserer i vandrådet. Det er vores håb, at vandrådet vil spille en mere 
aktiv rolle i vandforsyningsplanlægningen og debatten end hidtil sket. Rent praktisk savnede vi totalt en 
opbakning og dialog med Vandrådet i forbindelse med overflytningen af forsyningsområde Gimming.  

 

 

Forsyningsområde Gimming 

I løbet af 2020 blev en langvarig proces om overflytning af forsyningsområde Gimming afsluttet. Udfaldet 
blev desværre, at Randers kommune på et byrådsmøde besluttede at overflytte området til Verdo Vand A/S 
på trods af, at 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. 
Bestyrelsen har lagt mange kræfter i denne opgave, men vi må erkende at det har været op ad bakke, 
hvilket dels kan tilskrives en sagsbehandling hos Randers Kommunes Miljø og Teknik, som både har været 
mangelfund og fejlbehæftet, og dels at et flertal i byrådet ved endelig stillingtagen valgte ikke at være tro 
mod den vandforsyningsplan for kommunen som er gældende.  

Bestyrelsen har efterfølgende evalueret forløbet og er enige om, at det var en sag der skulle føres til 
målstregen for at markere og understøtte sektorens decentrale struktur. Vi var samtidig enige om at stoppe 
ved byrådsbeslutningen og ikke bruge kræfter og penge ved en civil retssag. Sagen har haft bevågenhed i 
foreningen af Danske Vandværker, og det er vores håb, at andre værker som måtte komme i lignende 
situationer tager kampen op, og forhåbentlig opnår bedre resultat end os.  

Registrering af stophaner 

Et kort tilbageblik: I beretningen for 2019 blev omtalt, at vi havde igangsat en proces med at få registreret 
de stophaner ved overgangen fra værkets ledningsnet og til forbrugerens jordledning, som ikke i forvejen 
var registreret. Det blev også omtalt, at opgaven med registrering af de relativt få stophaner som 
manglede, var overgivet til Randes Kommune, hvilket skete i oktober 2019. Jeg kan citere følgende fra 
beretningen på sidste års generalforsamling: ”Vi må desværre konstatere, at sagsbehandlingen dér trækker 
ganske meget ud”.   

Det gør den stadig. Ved aktindsigt senest i maj 2021 har vi konstateret, at der i 2021 intet er sket, udover en 
dialog mellem forvaltningen og Vandværket i januar-februar. En sagsbehandlingstid der nærmer sig 2 år er 
simpelt hen ikke godt nok – hverken for de berørte forbrugere eller vandværket. En personlig kommentar 
til det er, at sådan et forløb bestemt heller ikke styrker tilliden til afdelingen for Miljø og Teknik. 

Blødgøring af drikkevand 

Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand er og har de seneste år været et tema i branchen. Det har 
også for år tilbage været både til debat og afstemning hos os. Vi har i 2020/21 i bestyrelsen drøftet, hvor 
aktivt vi skal forholde os til emnet. I takt med, at der opstilles decentrale anlæg hos den enkelte forbruger, 
bliver spørgsmålet mere og mere aktuelt. Der er ingen tvivl om, at et centralt anlæg rent økonomisk er 
langt billigere end mange husstandsanlæg. Modsætningsvis skal betingelserne for etableringen være 
opfyldt, primært at vandet har et tilstrækkeligt højt kalkindhold til at retfærdiggøre at reducere det ved en 
behandling. Vi har i marts 2021 rettet forespørgsel til Randers Kommune om formelle muligheder og krav. 



Svaret herpå var en oplysning om, at etableringen kræver tilladelse efter vandforsyningsloven §21. Vi har 
ingen intentioner om at påbegynde en større proces henimod et beslutningsgrundlag før vi har en vis 
indikation om, hvorvidt der overhovedet kan opnås tilladelse.  

Ingen tvivl om, at emnet er ”varmt”, og vi vil da gerne høre nogle tilkendegivelser og synspunkter fra 
generalforsamlingen. 

Dronningborg Vandværk og fremtiden. 

Bestyrelsen for Dronningborg Vandværk har – på trods af politikernes manglende opbakning – stadig den 
grundholdning, at vandforsyningen skal hvile på et decentralt grundlag, altså med en grundstamme af 
såkaldt ”private” vandværker. Det arbejder vi for og under som grundvilkår. Det betyder ikke, at vi samtidig 
har den holdning at vi kan og vil alt selv. I stedet søger vi løbende dialog med vores samarbejdspartnere og 
søger nye partnerskaber for at optimere vandværket og vandforsyningen. Indtil videre har det udmøntet sig 
i en ændring af hele administrationsfunktionen, og driftsfunktionen er ligeledes under omlægning. Både 
administration og drift har hidtil være varetaget af Vandværket selv. I løbet af 2020 har vi indgået aftale 
med en ekstern administrator. Preben Johannesen varetager driftsopgaverne for vandværket indtil vi også 
dér indgår en ekstern aftale. Tak til Preben for at udfylde pladsen indtil da. I den forbindelse vil jeg nævne, 
at Preben Johannesen i aften udtræder af bestyrelsen. Dette henhører dog under andet dagsordenpunkt, 
så her og nu vil jeg nøjes med at rette en stor tak for hans indsats i de 36 år han har været tilknyttet 
vandværket, herunder hen over årene været en del af opbygningen af et automatiseret elektronisk styret 
vandværk. 

 

 

Der er dialog i flere sammenhænge om muligheder for samarbejde. Det deltager vi i med positiv indstilling 
og interesse. Ordet samarbejde skal tages bogstaveligt. Så længe vi kan se en fordel for vores forbrugere i 
at indgå et samarbejde med kollegaværker, er det vores opfattelse at det skal udnyttes. Alt andet ville være 
ansvarsløst. Men det er ikke et signal om, at vi er ved at nedlægge Dronningborg Vandværk – det er vi ikke! 
Det handler derimod om, at vi sikrer den rigtige struktur for Dronningborg Vandværk i relation til at levere 
frisk drikkevand i god kvalitet til vores forbrugere. 

 

Sidste år informerede vi om forventning om, at vi i 2021 på den ordinære generalforsamling ville fremsætte 
forslag om nogle enkelte ændringer i vedtægterne. Det har vi valgt at udskyde, idet der ikke er tale om 
banebrydende ændringer. 

 

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  



 

 

 

 

 


