
Verup Vandværk ordinær generalforsamling 2020 

Ordinær generalforsamling onsdag d. 14.10.20 kl. 19.00 på Niløse Skole. 

 

Referat: 

ad 1: Valg af dirigent og referent: 

 Hans Foster blev valgt til dirigent. 

 Susanne Foster blev valgt til referent. 

 

ad 2: Bestyrelsens beretning ved formanden: 

 - Generelt fungerer vandværket 

 - Luft i vandet for ca. 3 uger siden, en defekt magnetventil. Poul styrede manuelt i 4-5 dage 

 til ny kunne isættes. 

 - KEMIC (leverandør af værket) har udført service. 

 - LER kort (GPS opmålte placeringer af vandledninger m.v.) er blevet ajourført.        

 - Alle vandprøver ligger på den rigtige side af grænseværdier.  

 - Vandet hentes i 2 tætliggende boringer ca. 8 m nede om sommeren og ca. 7 m om vinteren. 

 - Der kommer løbende krav om kontrol for flere pesticider, boringernes ringe dybde gør os       

                  sårbare. 

 - Forsyningssikkerhed: Bestyrelsen har besluttet at anlægge en forsyningsledning til Niløse, 

 hvor den kan kobles på Dianalund Vandværks forsyningsnet, den vil være på ca. 2.700 m.  

Der er pt. indhentet 1 tilbud, yderligere 1 indhentes.  

 Beretningen blev godkendt. 

 

ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 og budget 2021 – 2025 (bilag) 

 - Regnskabet blev kort gennemgået.  

 - Der har været et overskud på kr. 19.325 i regnskabsåret 

 - Værdien af vandværket og ledninger er nedskrevet til kr. 72.775 - hvilket siger noget om 

 værkets alder. 

- Spørgsmål vedr. ”Hvile i sig selv” princippet. Dette er en myndighedsbeslutning der betyder, 

 at vandværker ikke må være overskud eller formue. Bl.a. derfor er der budgetteret med en  

forsyningsledning til Niløse. 



 Regnskabet blev godkendt 

Budgettet blev godkendt. 

 

ad 4: Status vedr. evt. sammenlægning mellem Verup Vandværk og Dianalund Vandværk (bilag): 

 - Beslutning om sammenlægning udskudt til ordinær generalforsamling 2021 pga. 

 manglende afklaring om finansiering af denne. 

 - Der var en bred drøftelse om konsekvenser af fortsat drift af Verup vandværk kontra 

 sammenlægning med Dianalund Vandværk. 

 Forsyningssikkerheden var et centralt emne. Sårbarheden ved vores boringsdybde på 

 7-8 m, hvor Dianalund Vandværks er 50-60 m nede, var et centralt emne. Som det er nu, 

vil en forurening af boringer medføre en "tankvognsløsning" (påfyldning af vand i reservoir), 

hvilket ikke er holdbart. Dette blev allerede i 2005 påpeget af Dianalund kommune, der  

anbefalede en forsyningsledning til Niløse, dengang var økonomien ikke til det. 

Der blev spurgt til udgifter ved etablering af evt. ny boring, mhp. videreførelse af  

vandværket. Dette vil medføre aftale med en lodsejer om boringsplads og forsyningsledning  

fra boring til vandværk. Udgiften hertil vil nemt løbe op i 1-2 mill., uden garanti for rent vand.  

Bestyrelsen har været rundt om denne løsning, men har ikke fundet, at det vil være  

rentabelt for et vandværk på vores størrelse (116 andelshavere). 

Mht. at bevare et selvstændigt vandværk blev værkets alder og ca. 30 år gamle teknik  

 omtalt. En opdatering af værket til elektronisk overvågning, så denne kan ske på distancen, 

 vil koste ca. kr. 250.000 (tilbud indhentet 2018). Dette omfatter kun overvågning og ikke 

 modernisering af produktionsanlægget. Desuden blev omkostninger til administration  

 berørt. 

Derfor fastholder bestyrelsen beslutningen om anlæggelse af forsyningsledning til Niløse.  

Denne kan ligge aflukket og ubrugt og tages i brug, når det skønnes nødvendigt. 

      

ad. 5: Behandling af indkommende forslag fra andelshavere: 

 - Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

 



 

ad. 6: Valg til bestyrelse: 

     På valg: Ole Andersen, Jens Christensen og Bjarne Brix: 

 - Ole Andersen og Bjarne Brix blev genvalgt. Ny i bestyrelsen Iben Storm, Øgårdsvej 12. 

 

      Valg af 2 suppleanter:  

    På valg: Ingo Nielsen og en mere. 

 - Ingo Nielsen blev genvalgt. Ny Kaj Mathiesen, Øgårdsvej 4. 

 

ad. 7: Valg af revisor: 

    På valg Ingger Christensen. 

 -Ingger Christensen blev genvalgt. 

 

ad. 8: Evt.: 

 - Intet. 

 

 

Referent: 

Susanne Foster 


