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Referat af generalforsamlingen den 15. februar 2022 kl.19.00 på Roskildevej 146. 
 
Der var deltagelse af 14 andelshavere. 
 
Formanden, Peter Darling Larsen, bød velkommen og gik derefter over til den annoncerede dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent. 
 
 Jan Emmik Nielsen, Gartnervænget 11, blev valgt. 
 
 Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 
 indkaldelsen var foretaget i Lokalbladet 2. februar og 9. februar. 
 
2. Beretning om det forløbne år v/ formanden. 
 
 Vi har i 2021 faktureret 185.894 m3. Året har været præget af 6 vandbrud efter måler med beregnet 
 merforbrug på ca. 5.000 m3. Der var budgetteret med 184.000 m3.  
 Det gennemsnitlige årsforbrug udgør 96 m3 pr. husstand, hvilket er uændret i forhold til 2020. 
 
 Driftsresultatet udgør et mindre overskud. Årsregnskabet vil blive gennemgået senere.  
 
 Det har været et travlt år med hushandler i vores forsyningsområde. Vi har registreret 101 flytninger, 
 heraf 1 på tvangsauktion. 
 
 Ved udgangen af 2021 forsyner vi 1.925 husstande. 
 
 Ringsted Kommune har udarbejdet plan for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), hvor kilde- 
 pladser i det åbne land skal beskyttes for nedsivning af pesticider til grundvandet. 
 Vandværker med indvindingsboringer tæt på dyrkede arealer skal inden udgangen af 2022 indgå 
 frivillige aftaler med lodsejere om dyrkningsfri eller sprøjtefri områder i nærheden af disse boringer. 
 Vores 3 boringer friholdes indtil videre, idet boringerne er placeret i byzone, og det vurderes, at der 
 ikke anvendes pesticider til erhvervsmæssigt formål. 
 
 Vi har fået monteret alarmer ved 2 fritliggende boringer. Ved den ene boring blev det nødvendigt at 
 grave ca. 120 meter ny El-kabel ned fra vandværket til boringen. 
 
 Her i foråret skal der etableres vandforsyning til 32 parcelhusgrunde ved Letsborgvej. 
 
 Klimasikring af Roskildevej igangsættes i 2022. Vi har i 2021 foretaget nogle få nødvendige ændrin- 
 ger af hovedledninger, heraf fjernet en brandhane ved tunnel tæt på Smålodsvej. 
 Samtidig med klimasikring pågår er der planlagt udskiftning af gamle hovedledninger, flytning af hoved- 
 ledning samt etablering af nye hovedledninger. En længere strækning med ældre vandledning bli- 
 ver nedlagt og flyttet til modsatte fortov. Her er årsagen en større forsyningssikkerhed til området 
 Benløse Skel + det nye udstykningsområde med 76 boliger.  
   
 Drift:  Der har været strømudfald i større område ved Tofteåsvej, hvilket bevirkede afbrydelse af 
 vandforsyning i ca. 20 minutter. Ellers ingen bemærkninger til driften af vandværket. 
 
 Der er indvundet 191.877 m3 fordelt på 3 boringer. 
 
 Ledningsnet:  Der er fjernet en ventilbrønd på Roskildevej og monteret en ny hovedstophane, og 
 eksisterende stophane er flyttet. Begge stophaner er ført op til fortovsniveau. 
 Der har ikke været brud på hovedvandledninger. 
 2 utætte hovedstophaner udskiftet. 
 Vi har haft et brud på stikledninger, samt 8 brud på jordledninger af jern, hvor udgiften er afholdt af 
 grundejer eller forsikring. 
 Ledningstabet i 2021 har udgjort 1,5 %. 
 
 Vandmålere:  Der er udskiftet 205 vandmålere til elektroniske målere på 8 veje. 
 I 2022 forventes udskiftet 210 målere på 10 veje. 
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Kontrol af drikkevand: Der er udført 8 lovpligtige analyser af råvand & rentvand. Kvaliteten er 
 fortsat tilfredsstillende. 
 Inden for den senere tid er antallet af parametre vokset, heraf flere pesticidtyper samt PFOS. 
 Den årlige udgift for vandanalyser er steget med over 40 %. 
 Vi har yderligere taget 14 ekstra vandanalyser for driftskontrol af behandlingsanlæg. 
 De enkelte lovmæssige analyseresultater kan ses via hjemmesiden. 
   
 Indsatsplan:  Indsatsplan for beskyttelse af grundvand forventes færdig snarest.    
 
 Ringsted Vandsamarbejde:  Arbejdet med at opspore og sløjfe ubenyttede brønde & boringer 
 fortsætter. 
 Husk, det er stadig gratis at få sløjfet en gammel brønd. 
 
 Vi vil fortsat gerne høre fra grundejere, som har en ubenyttet brønd på deres ejendom. 
 
 Der var ikke kommentarer. 
 
 Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev godkendt.     
 
3.a. Fremlæggelse af regnskab for 2021. 
 
 Kassereren gennemgik regnskabet med tilhørende noter, og redegjorde for væsentlige afvigelser i 
 forhold til budgettet. 
 
 Der var faktureret 185.894 m3, der sammen med øvrige indtægter udgjorde en samlet omsætning på 
 1.560.455 kr. 
 
 De samlede udgifter blev på 1.521.822 kr. incl. afskrivninger. 
 
 Årets resultat blev et overskud på 38.633 kr.   
 
 Egenkapitalen pr. 31.12.21 udgør 2.804.354 kr. 
 
 Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet for 2021 blev godkendt. 
 
3.b. Fremlæggelse af budget for 2023. 
 
 Budget for 2022 var tidligere godkendt på generalforsamling i 2021. 
 
 Kassereren gennemgik budgettet for 2023 i hovedtal. 
 
 Der er indregnet følgende priser: Vandafgift 7,60 kr. og målerafgift 180,00 kr. for en 3 m3 målerstørrelse.  
  
 Vandspildet forventes at udgøre mindre end 10 %. 
 
 Den budgetterede omsætning udgør 1.657.000 kr. Der budgetteres med et 0-resultat. 
 
 Budgettet for 2023 blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
 Der var ikke indkommet forslag. 
 
5.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Der var 3 medlemmer på valg: 
 
  Peter Darling Larsen 
  Tarek Elawad 
  Kim Møller Hansen 
      
 Peter Darling Larsen, Tarek Elawad og Kim Møller Hansen blev genvalgt. 
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5.b. Valg af bestyrelsessuppleant. 
  
 På valg var Ole Olsen. 
 
 Ole Olsen blev genvalgt. 
 
5.c. Valg af revisor: 
 
 På valg var Thomas Larsen. 
 
 Thomas Larsen blev genvalgt. 
 
5.d. Valg af revisorsuppleant: 
 
 På valg var Knud Larsen. 
 
 Knud Larsen blev genvalgt. 
 
6. Eventuelt. 
  
 Der var enkelte kommentarer og spørgsmål som blev gennemgået. 
  
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
  Peter Darling Larsen - formand 
  Tarek Elawad   - næstformand 
  Erik Jensen  - kasserer & sekretær 
  Kim Møller Hansen - bestyrelsesmedlem 
  Arne Nielsen  - bestyrelsesmedlem 
 
 
EJ 
25.02.22 
 
 
 
……………………… 
Jan Emmik Nielsen, 
dirigent 
 
 
 
 
 
 


