
HERSLEV VANDVÆRK
Herslev, Lejre kommune, 4000 Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2018
afholdt på Herslev Bryghus

Til stede var foruden den samlede bestyrelse med suppleant, 10 
repræsentanter for brugerne.

1 Valg af dirigent

På forlag af bestyrelsen valgtes Flemming Palne . Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne og at den var beslutningsdygtig.

2 Fremlæggelse af beretning af formanden.

Driften af vores vandværk volder ikke de store problemer. Der har i dette regnskabsår 
ikke været de store udgifter til vedligeholdelse. Niels Wolff og Bo sommerlund er de to 
der har påtaget sig tekniske opgaver der har været – evt. med bistand af vandværkets
smed - , og Bo Sommerlund har løbende fulgt op på forbrug og undersøgelserne af 
vores vand. 

I løbet af eftersommeren var det fremme i pressen, at der kunne forekomme 
desphenyl-chloridazon i vandboringer i landbrugsområder. Spørgsmålet var, om der 
skulle have været foretaget en særlig måling for dette stof. Udgangspunktet for vores 
målinger er, at vi måler det, vi bliver pålagt af myndighederne. Bestyrelsen har 
undersøgt forholdene. Stoffet blev i sin tid brugt til afgrøder, som vi ikke har haft i 
vores område. Desuden kan stoffet findes i sandlag, men vi pumper fra kalklag. Så 
risikoen var vurderet som meget, meget lille. Der er imidlertid lavet en prøve der viser 
at stoffet ikke kan spores i vores vand. 

Som sikring blev der i sommer 2017 installeret alarm på såvel adgangen vandværket 
som på selve pumperne. Alarm går til bestyrelsens medlemmer (deres mobiltelefon)– 
Dvs. at der kan rykkes ud med det samme, i modsætning til, hvis et alarmselskab 
skulle køre ud til os. Det er desuden en særdeles økonomisk løsning.

Som brugerne har bemærket er vandmålerne hos brugerne blevet udskiftet. Pt 
mangler kun en.

Formandens beretning blev godkendt

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017

Kassereren gennemgik rengskabet i hovedtal. Regnskabet havde været vedlagt 
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der blev spurgt til om ikke det fulde regnskab kunne blive lagt på vandværkets 
hjemmeside. Da denne side kan åbnes af andre end vandværkets medlemmer/ejere vil



det fulde regnskab ikke komme til at ligge på hjemmesiden. 
Ønsker et medlem oplysninger kan man henvende sig til kassereren.

En særlig post for 2017 var udskiftning af målerne – under vedligehold. Det blev 
billigere end budgetteret.

Der blev spurgt til udgifterne til analyse af vores vand. De svinger mellem ca. 27.000 
og 35.000. Grunden til det er, at der hvert år fortages to analyser og hvert 5 år en 
særligt omfattende analyse. Det er i det sidste tilfælde at det store tal kommer frem. 
Der laves analyser af tapning både direkte ved vandværket og fra en vandhane hos en
bruger. Så både vores oppumpede vand og vores net analyseres der på.

Bo Sommerlund oplyste der i en ekstra analyse var analyseret på 35 pesticider og at 
der ikke er målt nogen forekomst af dem!

Regnskabet blev godkendt.

4 Fremlæggelse af budget for 2018

Til budgettet gennemgået i hovedtal–en naturlig fremskrivning far 2017. 

Der var særligt en bemærkning til vedligehold fra Niles Wolff. Vi står overfor en 
renovering af den ældste af vores to boringer og (standardmæssigt) eftersyn af 
pumpen. Det forventes ikke at pumpen skal udskiftes, blot efterses og sliddele 
udskiftes. Boringens rør derimod skal tjekkes, fordi det skal sikres, at der ikke er læk i 
røret. Begge boringer går ca 50m ned, så det er et langt rør der er tale om. Det ældste
der skal efterses er et alm. ”sort” stålrør. Derfor skal det efterses. 
(Til orientering har den nyere boring et ruskfrit stålrør)

Budgettet blev godkendt.

5 Forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen havde ikke inden d. 1. januar 2018 modtaget nogen forslag.

De bemærkninger der kom her blev af dirigenten henvist til punktet evt.

6 Valg ifølge vedtægterne
På valg til bestyrelsen var Niels Wolff og Bo Sommerlund. Begge blev genvalgt. 
Bo Sommerlund oplyste, at han ikke agter at genopstille næste gang ( om to år) han er
på valg. Så vil han have siddet i bestyrelsen i 6 år. 

Valg af suppleanter til betyrelsen.
På valg var Marianne Gregersen og Peter Møller. Begge blev genvalgt.

Valg af revisorer og suppleanter
Revisorer: På valg var: Flemming Palne og Carsten Petersen. Begge blev genvalgt.



Suppleanter: På valg Jørgen Vedel og Lis Frederiksen. Begge blev genvalgt.

Evt.
* Afkalkningsanlæg på selve vandværket blev diskuteret. Der er kalk i vores vand, 
men det er ikke specielt hårdt. Der er tre løsninger vandværksløsninger som er ganske
dyre ( fra 150.000 til 300.000) og de kræver eftersyn/rensning af fagfolk. Dvs. udover 
anskaffelsen også en løbende udgift. Det vil også ændre smagen. Der var ikke 
stemning for at anskaffe sådan et anlæg. Et forslag til dem der ønsker at afprøve om 
de kan mindske kalk er at købe en af de magnetafkalkere der kan købes på nette eller 
i et byggemarked. ( ca. 150 til 800 kr).
*Vandværkets selskabsform. Bestyrelsen orienterede om at vores selskabs form 
som er et Interessentskab – et I/S – med en solidarisk hæftelse mellem medlemmerne 
(” en for alle og alle for en” ) bør ændres til et andelsselskab med begrænset ansvar. 
Grunden til at vi er et I/S er at det var den form der var den gængse da vandværket 
blev stiftet. Men det er det ikke længere. Dette vil bestyrelsen følge op på. (Ændring 
vil formentlig kræve afholdelse af to (ekstaordinære) generalforsamlinger).
*Til alm. orientering fortalte Bo Sommerlund om prislejet på forskellige vandværker i 
vores kommune. Vi ligger prismæssigt lidt under middel.

Flemming Palne

Dirigent 


