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Formandens beretning                                                           

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til generalforsamling hos 

Dronningborg Vandværk. Traditionen tro vil jeg bruge min beretning til at fortælle 

om, hvad der er sket på værket i 2015. 

Vi har i 2015 solgt 188.151 m
3
 vand til forbrugerne i værkets forsyningsområde med 

et meget lavt vandspild på beskedne 1,40%. Dette er faktisk 0,09% lavere end sidste 

år, hvor jeg ikke rigtig troede, at vi kunne komme længere ned. Så nu bliver det 

spændende, om vi kan komme endnu længere ned til næste år. Vi glæder os i 

bestyrelsen rigtig meget over det lave spild, som er et resultat af vores bestræbelser 

på løbende at modernisere værket og forsyningsnettet. 

Randers Spildevand har meddelt, at vandafledningsafgiften for 2015 udgør 35,96 kr. 

pr. m
3
 inkl. moms, samt et fast bidrag på 725 kr. inkl. moms pr. kloakstikledning. 

Randers Spildevand har endvidere meddelt vandværket, at vi fra 2016 - som noget 

nyt - skal betale vandafledningsafgift af det skyllevand, vi bruger til at rense vores 

trykfiltre, altså de filtre der renser det oppumpede vand fra ca. 70 meter under 

Dronningborg, inden vandet sendes ud til jer forbrugere. Dette påfører værket og 

dermed også jer som forbrugere en forventet meromkostning på ca. 160.000 kr. i år. 

For at begrænse brugen af skyllevand, påtænker vi derfor allerede i år at investere i 

et nyt vandbehandlings- og rensningsanlæg, der betyder, at dette skyllevand bliver 

til rent drikkevand. Så i stedet for at aflede vandet gennem kloak, behandler og 

renser vi vandet, og sender det ud i forsyningsnettet. På denne måde begrænser vi 

forbruget af en vigtig naturressource og værner om miljøet. 

Vi har også indledt arbejdet med at udskifte vores 1.350 vandmålere. Vi udskifter til 

nye elektroniske målere, hvor vi med ny teknologi kan indsamle og registrere 

forbruget nemt. Vi har startet på denne opgave i 2015 og forventer, at udskiftningen 

er tilendebragt i slutningen af 2016. 

Af større renoveringsopgaver på vores ledningsnet kan jeg nævne, at vi i 2015 har 

afsluttet projektet I Gavnøvej-kvarteret, hvor den sidste del af ledningsnettet, 

nemlig Skaføvej, Søbysøvej og Valløvej er blevet udskiftet. Hele ledningsnettet i 



Gavnøvej-kvarteret er således udskiftet, hvilket er et resultat af flere års prioriteret 

indsats. 

Værket har naturligvis gennem hele 2015 regelmæssigt fået foretaget de 

obligatoriske vandprøver, som myndighederne foreskriver. Alle prøver har vist, at 

drikkevandets kvalitet overholder de fastsatte grænseværdier, så vi igen i år kan 

glæde os over at kunne levere drikkevand i rigtig god kvalitet. 

Uagtet at vi løbende udskifter ledningsnettet, slipper vi ikke for ekstra omkostninger 

til rørsprængninger. Desværre har vi også i 2015 oplevet større sprængninger på 

Udbyhøjvej 146, ved Østerport, på hjørnet ved Demstrupvej og Kollerupvej, og på 

Torupdalvej ud for Topasdalen. 

Af hensyn til sikring af vandforsyningen mange år frem i tiden har vi udarbejdet en 

plan for kommende års investeringer, der kan sikre en endnu større 

vandforsyningssikkerhed. Dette omfatter blandt andet planer om anlæggelse af 

alternativ kildeplads. Placering af denne kender vi ikke på nuværende tidspunkt, 

men vi er i dialog med ekstern konsulent og Randers Kommune herom. 

I det utænkelige tilfælde af forurening, strømafbrydelse osv. har vi for flere år 

tilbage udarbejdet en beredskabsplan. Denne beskriver beredskab, procedurer og 

praktik, og hvorledes vi vil håndtere forskellige situationer, hvor sikker og stabil 

forsyning af drikkevand i ordentlig kvalitet ikke kan finde sted. Beredskabsplanen 

opdateres årligt og er tilgængelig på værkets hjemmeside. 

Når I senere i generalforsamlingen får præsenteret regnskabet, kan jeg løfte sløret 

for, at I vil se nogle ganske store ændringer i nogle af regnskabsposterne. Uden at gå 

i detaljer her vil jeg fortælle, at baggrunden er, at Erhvervsstyrelsen har anbefalet, at 

alle forsyningsselskaber (el, varme og vand) ændrer deres regnskabspraksis, således 

at denne følger ”hvile i sig selv” princippet. Kort fortalt handler det om, at der skal 

være balance mellem de indtægter, der opkræves hos forbrugerne og de 

omkostninger, der er til produktion, distribution og administration af leverancen – 

vandet til jer forbrugere, samt muligheden for at sammenligne 

forsyningsselskabernes effektivitet.  Kasserer Preben Johannesen vil uddybe 

ændringerne under gennemgangen af regnskabet, ligesom værkets revisor Erik 

Møller kan uddybe den ændrede regnskabspraksis, som vi har valgt at indarbejde i 



vores regnskabsaflæggelse allerede nu. 

 

Blandt andet på grund af den ændrede regnskabspraksis er bestyrelsen ved at se på 

en ajourføring af vedtægterne. Udover paragraf 13 stk 2 om disponering af årets 

resultat vil vi også se på godkendelsesproceduren for takstblad. Af vedtægterne 

fremgår at generalforsamlingen godkender takstbladet, men reelt er det Randerts 

Kommune der er godkendende myndighed. Vi overvejer at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling i løbet af året om disse punkter. 

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde i 

det forgangne år. Også en stor tak for godt og professionelt samarbejde skal der 

lyde til værkets håndværkere og samarbejdspartnere. 

Og til alle jer, der er kommet her i aften for at deltage i generalforsamling. Tak fordi I 

viser interesse for vores vandværk og for jeres fremmøde. 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning. 

Niels Jørn Madsen 


