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Bestyrelsens mundtlige beretning på ordinær generalforsamling 14-03-2022 

 

Indledning 

Bestyrelsens beretning for forenings året 2021 indeholder i lighed med foregående år dels en række 
faktuelle oplysninger om vandværkets drift, og dels nogle mere holdningsprægede forhold, som 
bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år og frem til i dag. 

Indledningsvis præsenteres bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, Allan Rasmussen, Michael Gamtofte 
og Erik Møller indtrådt i 2019, Thiel Pleidrup indtrådt i 2020 og Mads Rønnow, der er indtrådt i 2021. Det er 
en relativt lav anciennitet, og vi er beviste om til stadighed at opfylde anbefalingerne for god 
selskabsledelse om at sikre en løbende udskiftning, herunder begrænsning i det antal åremål man sidder i 
bestyrelsen. 

Vi er nu tilbage i ”normal” tidsmæssig afholdelse af generalforsamlingen efter vedtægterne – marts måned. 
I 2021 afholdtes generalforsamlingen i august måned på grund af Covid-19 restriktioner. Beretningen dér 
omtalte aktiviteter mv i 2021 frem til dette tidspunkt – disse skal derfor ikke gentages her i detaljer.  

Driften i 2021 

Vi har i 2021 solgt ca. 192.000 m3, et fald på ca. 5.000 m3 i forhold til 2020, men dog marginalt. Faldet er 
sket på trods af, at vores forbrugerantal stiger løbende i takt med byudviklingen i den østlige del af 
forsyningsområdet. Vandspildet er steget fra 4,7 % til 7,4 %. På landsplan ligger niveauet på 5 – 7 %. 
Allerede sidste år gav vi udtryk for, at spildprocenten efter bestyrelsens vurdering ikke er acceptabel. En del 
af spildet (ca. 5.000 m3) kan henføres til skyllevand i forbindelse med udført service på anlægget. Vi vil 
sætte forøget fokus på muligheder for lokalisering af spildet. Det kan bl.a. gennemføres ved en intensiv 
forbrugsmåling, som dog vil kræve en betydelig investering. Der skal være en naturlig økonomisk balance i 
opgaven, men det er klart, at vurderet alene på ressourceforbrug, er spildet for stort.  

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. Vi er af Randers 
Kommune anmodet om at foretage yderligere målinger for Strontium i lighed med andre værker. Dette er 
sket, og har ikke medført iværksættelse af særlige foranstaltninger.  

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 2021 er realiseret en underdækning på t.kr. 14 
mod en budgetteret underdækning på t.kr. 154 efter foretaget justering af oprindeligt budget. Afvigelsen 
skyldes igen i år besparelse på en række poster på omkostningssiden. For det kommende år (2022) er 
budgetteret en underdækning på t.kr. 289. Heri er indregnet en yderligere takstnedsættelse på 
kubikmeterprisen med 50 øre, fra kr. 4,45 til kr. 3,95 og den faste afgift med kr. 50 årligt – alle tal ex moms. 
Det er et bevidst valg at budgettere med underdækning (underskud). Det skyldes, at Vandværket over en 
årrække har haft overskud og dermed oparbejdet en såkaldt overdækning. I princippet skal der være 
balance mellem indtægter og udgifter, og når der så ved årlige overskud er oparbejdet en betydelig 
overdækning, er den naturlige konsekvens at lave underskud via takstnedsættelser.  Vi har en plan om 



successivt at nedbringe vores akkumulerede overdækning (altså opsamling af overskud fra tidligere år). Den 
samlede overdækning udgør pr 31/12 2021 ca. 3 mio. kr. Det er samtidig bestyrelsens klare holdning, at vi 
ikke skal opsamle mere likviditet end behovet tilsiger. Dette harmonerer godt med takstnedsættelserne, 
idet vi lige nu har en likviditet på ca. 2 mio.kr. 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 Tjærbyvangsvej. Sidst i kalenderåret 2021 var der en række nytilslutninger, som 
kommer til at påvirke vandudpumpningen fremadrettet, og der er stadig betydelig byggeaktivitet i 
området.  Det totale antal medlemmer udgør ca. 1.450. Forbruger- og målerantallet er betydeligt større, 
idet almennyttige boliger og andelsboligforeninger tæller som 1 medlem, men kan have adskillige målere. 
Det samlede antal aftagere udgør ca. 2.200. 

Der har heller ikke i 2021 været omfattende driftsforstyrrelser, og antallet af sprængninger har været 
begrænset – dog har en enkelt sprængning på Udbyhøjvej været temmelig bekostelig.  

Vores administration og forbrugerafregning varetages nu på andet år af vores revisor som erhvervsservice. 
Dette fungerer efter vores opfattelse professionelt og effektivt. En del af tiden bliver desværre brugt på 
restancer. Vi søger løbende at være på forkant og holde tabene på et yderst beskedent niveau.  

Overordnet set er vores målsætning at samarbejde og samhandle med lokale partnere i langvarige 
relationer. Det skal være funderet på et professionelt grundlag og gensidig tillid. Et samarbejde skal også 
kunne rumme, at vi stiller spørgsmål til hinanden om samarbejdet. Det synes vi man skylder hinanden og 
vores medlemmer. Det har medført, at der er sket udskiftning af enkelte samarbejdspartnere, men stadig 
med afsæt i et ønske om at handle lokalt.  

Vi har gennem længere tid arbejdet hen i mod at driftsopgaverne ikke varetages af vandværket selv men af 
en ekstern samarbejdspartner. Dette er sidste led i den omstilling som vi har været igennem gennem de 
seneste 2-3 år. Vi er nu kommet i mål med opgaven. Dronningborg Vandværk fmba har indgået en aftale 
med Verdo Forsyningsservice A/S om at udføre driftsopgaverne for os fra 1.april 2022. Opgaven omfatter 
primært det daglige tilsyn af vores anlæg samt kontakt med forbrugere og entreprenører om driftsforhold. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med dette tiltag sikrer både en høj grad af forsyningssikkerhed og 
ekspertise til drift af vores vandforsyning.  

Investeringer. 

Der har ikke i 2021 været foretaget investeringer på hverken vandværket eller i distributionsnettet, som er 
blevet aktiveret. Der er på værket 2 kompressorer, og begge er udskiftet i året som en driftsomkostning i 
resultatopgørelsen.  I 2021 blev omtalt, at vi arbejder med en langsigtet strategi til sikring af vores anlæg, 
herunder særligt fokus rettet mod ledningsnettet. Der er blevet udarbejdet en oversigt over 
ledningsnettets alder, rørtyper mv, og vi har derfor på det seneste bestyrelsesmøde besluttet en 
udskiftning af en rørstrækning på ca 700 meter på Udbyhøjvej. Her vil en ca. 100 år gammel 
støbejernsledning blive udskiftet. Berørte forbrugere vil få mulighed for at skifte deres jordledning samtidig 
om ønsket – for egen regning. Arbejdet planlægges gennemført i første halvår 2022, og generne begrænses 
mest muligt ved anvendelse af en metode med opgravningsfri nedlægning. Renoveringen er ikke indregnet 
i budgettet for 2022, da beslutningen er sket efter udarbejdelse af budgettet. Udskiftningen vil 
regnskabsmæssigt blive fordelt mellem en driftsmæssig vedligeholdelse og en nyinvestering. Det er derfor 



også hensigten, at finansieringen sker ved en kombination af reduktion af vores likvide beholdning og en 
låneoptagelse i KommuneKredit. 

Det er bestyrelsens intention, at vi med udgangspunkt i rørtyper, alder mv udarbejder en langsigtet plan for 
yderligere nødvendig og relevant renovering / udskiftning af ledningsnet. 

Randers Vandråd mv 

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, og Michael 
Gamtofte er medlem af og kasserer i bestyrelsen. Vores ønske om at vandrådet spiller en større rolle i 
vandforsyningsplaner mv synes indtil videre at blive efterkommet, selv om der ikke er betydelige synlige 
resultater endnu, primært fordi de mange corona-nedlukninger har vanskeliggjort afholdelse af møder. 
Vi har i år involveret os i et netværk, som omfatter de 6 bynære vandforsyninger i Randers. Formålet er 
erfaringsudveksling og afsøgning af områder, hvor samarbejde kan være relevant og hensigtsmæssigt.   
 

Registrering af stophaner 

Den igangsatte proces i 2019 med at få registreret de stophaner ved overgangen fra værkets ledningsnet og 
til forbrugerens jordledning, som ikke i forvejen var registreret, er stadig ikke afsluttet. De relativt få 
stophaner som mangler at blive registreret er overgivet til Randes Kommune i oktober 2019. Jeg kan citere 
følgende fra beretningen på sidste års generalforsamling og forrige års generalforsamling: ”Vi må desværre 
konstatere, at sagsbehandlingen dér trækker ganske meget ud”.   

Sagen ligger i afdelingen for Miljø og Teknik- og vi har i meget lang tid intet hørt. Vi har kun én kommentar: 
Utilfredsstillende og uprofessionelt.  

 

Blødgøring af drikkevand 

Der har også i det forløbne år været en del debat i vandværkskredse om blødgøring af drikkevand. Vi har 
valgt at følge udviklingen fra sidelinjen, idet hårdheden i vores drikkevand ligger i niveau middel / 
middelhårdt og derfor ikke umiddelbart giver incitament til at foretage betydelige investeringer. Vi ser 
tiden an og vurderer på andres erfaringer, inden vi sætter betydelige undersøgelser i gang. 

 

IT 

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

 

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) 

Der er betydelig fokus på drikkevandkvaliteten i Danmark – specielt i relation til, hvor boringer er placeret i 
forhold til forurenede områder. Der er gennemført en landsdækkende kortlægning af indvindingssteder for 



vandforsyninger med det formål at sikre boringer mod forurening, især fra plantegifte anvendt i land- og 
skovbrug. Som konsekvens af kortlægningen er en lang række vandforsyninger i gang med lave aftaler om 
opkøb af arealer til sikring af grundvandet. De økonomiske konsekvenser kan være betydelige. Vi har dog 
fra Randers Kommune fået meddelelse om, at vores boringer ikke kræver opkøb af jord eller 
begrænsninger i dyrkningen omkring boringerne. Dette er vi selvsagt glade for, idet det kunne kræve 
betydelige investeringer, som kun kan finansieres gennem prisstigninger. Det er bestyrelsens holdning at vi 
ikke indtræder i det solidariske samarbejde VPU, hvis formål er at medfinansiere tiltag vedrørende BNBO. 
En mulig indtræden vil alene ske på grundlag af en generalforsamlingsbeslutning, idet det vil medføre 
takststigninger til finansiering af opgaver uden for vores forsyningsområde.  

 

Dronningborg Vandværk og fremtiden. 

Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen for Dronningborg Vandværk har 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. Vi skal samtidig forholde os til de vilkår og 
rammer som er for at drive en vandforsyning. Det mener vi at vi bedst understøtter ved at indgå 
samarbejder og partnerskaber med andre vandforsyninger, når det giver mening for os. Det kan bedst 
illustreres med en gentagelse fra beretningen i 2021, nemlig AT: 

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. 

 

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  

 

 

 

 

 


