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Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 29. april 2014 på Vem-

medrupskolen. 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse 

5. Budget for år 2015 forelægges til godkendelse 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter 

    På valg: formand, Jørgen Morsing, modtager genvalg 

Ole Nielsen, modtager genvalg 

Mogens Werdelin, modtager genvalg 

    

Valg af ny suppleant 

 

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

    På valg: revisor Gerhard Hornuff, modtager genvalg 

 revisorsuppleant John Læssøe Pedersen, modtager genvalg 

  

8. Forslag fra bestyrelsen om overtagelse af Store Salby/Højelse Vandværk.     

    Nærmere redegørelse for forslaget gives på generalforsamlingen. 

  

9. Eventuelt 

 

 

Punkt 1. Valg af stemmetællere. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog John Læssøe Peder-

sen som stemmetæller. John Læssøe Pedersen blev valgt. 

 

 

Punkt 2. Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog herefter Gerhard Hornuff som dirigent. Gerhard Hornuff blev 

valgt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings-

dygtig. 
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Punkt 3. Bestyrelsens beretning. 
 

Formanden, Jørgen Morsing, fremlagde bestyrelsens beretning og sagde: 

 

2013 har driftsmæssigt set været et godt år for Ejby Vandværk og vi har, kunne glæde 

os over, at den daglige drift har fungeret tilfredsstillende. 

 

Den udpumpede vandmængde var ca. 277.000 m3, fordelt på de to vandværker med 

243.000 m3 på Ejby Vandværk og 34.000 m3 på Højstrupgård Vandværk. 

 

Vi har afholdt mange møder med St. Salby – Højelse Vandværk for en sammenlæg-

ning. Bestyrelsen var meget konkret i deres ønske og valgte i foråret 2013 at høre de 

64 medlemmer på generalforsamlingen om deres syn på at nedlægge deres selvstæn-

dighed og fremover lade Ejby Vandværk forsyne området. Der var et klart flertal og vi 

har siden holdt møder med bestyrelsen for at finde den rigtige løsning, som kunne 

godtages i forhold til vandsektorloven samt skattelovgivningen. De nærmere tekniske 

og økonomiske forhold er skrevet ned i en overtagelsesaftale, som er godkendt af beg-

ge bestyrelser. Ejby Vandværk havde ved sidste års generalforsamling ligeledes orien-

teret om planerne om sammenlægningen, fik mandat til at fortsætte forhandlingerne. 

Orientering følger senere. 

 

Vi fik i foråret 2013 igen henvendelser fra St. Ladager Vandværk, men St. Ladager 

Vandværk har i efteråret meldt fra og bliver nu forsynet fra Viby Dals Vandværk. 

 

Vi har også i år brugt tid og penge på at få vort ledningsnet og ventiler ind målt digi-

talt, således at vort kortmateriale fremover fremstår digitalt. Dette er en stor hjælp til 

fremover at dokumenterer ledningsplaceringer især ved graveforespørgsler. 

 

Nu vi er ved vandledningerne, vil der blive en større ledningsomlægning i forbindelse 

med det fremtidige jernbanetrace, som blandt andet kommer til at påvirke vor hoved-

forsyningsledning til Vemmedrup. Vi får ved denne lejlighed 3 nye andelshavere, idet 

de 3 ejendomme, som ligger på Bjæverskovvej ved rastepladsen til motorvejen og 

som i dag forsynes af Bjæverskov Vandværk, fremover skal forsynes af Ejby Vand-

værk. Bjæverskov Vandværk slipper herefter for at lave en underføring af banetraceet. 

 

Bestyrelsen valgte i 2013 at begynde udskiftningen af samtlige vandmålere i forsy-

ningsområdet til en elektronisk måler af typen Kamstrup som kan fjernaflæses. Inden 

for de næste tre år vil samtlige målere være udskiftet og vi vil således fremover blive 

fri for at udsende måleraflæsningskort. Aflæsningen foretages ved at kører forbi på 

vejen ud for vandmålerinstallationen. 

 

Køge Kommune er ved lov blevet pålagt at etablere et Vandråd, som skal hører i alle 

spørgsmål vedrørende vandforsyning og grundvandsressourcer. Køge Vandråd, som 

har 15 medlemsværker, er et samarbejde mellem almene vandværker i Køge Kommu-

ne. Vandrådet har en bestyrelse på 5 medlemmer og Ejby Vandværk er valgt ind i be-
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styrelsen. Ejby Vandværk sidder også med i Køge Grundvandsråd samt i følgegrup-

pen. 

 

Vandkvaliteten er fortsat god, og den lever op til de krav, som lovgivningen stiller. 

Vandkvaliteten skal ses ud fra Køge Kommunes krav om, at alle boringer skal analy-

seres efter den udvidede boringskontrol. 

 

Københavns Vandforsyning, nu HOFOR, tog i 2004 initiativ til at etablere et vand-

samarbejde for vandværker i det tidligere Skovbo Kommune. Samarbejdet går ud på 

at beskytte vore indvindingsboringer mod forurening ved for eksempel at lukke ube-

nyttede brønde og boringer, eller ved at indsamle forskellige former for ukrudtsbe-

kæmpelsesmidler i indvindingsområdet. Hvert vandværk, som er med i samarbejdet, 

har i 2013 indskud 10 øre pr. m3 oppumpet vand og HOFOR bidrager med ca. 80 % 

af det samlede indskud. Vandsamarbejdet har i 2013 lukket 25 brønde og boringer i 

forsyningsområderne. Siden opstarten af vandsamarbejdet er der til dato lukket 247 

brønde og boringer. 

 

I 2007 fik vi en vandsektorlov, der har som formål at sikre, at vandforsyningen drives 

på en måde, der er forsvarlig over for såvel miljøet som forbrugerne. Loven omfatter 

alle kommunale vandværker samt alle private vandværker, som udpumper mindst 

200.000 m3 om året. Ejby Vandværk er derfor omfattet af den nye lov, som trådte i 

kraft den 1. januar 2010. 

 

Selvom vores brancheforening, Foreningen af Private Vandværker, har arbejdet in-

tenst, er det endnu ikke lykkedes at få Vandsektorloven ændret, således at de private 

vandværker slipper for at være omfattet af denne lov. 

 

Det betyder, at arbejdet med indberetningerne til Forsyningssekretariatet fortsat er en 

bekostelig opgave, og vi må erkende, at vi ikke får en eneste dråbe godt og rent drik-

kevand for disse penge. 

 

Loven betyder også, at vi bliver tvunget til at planlægge vores investeringer mere efter 

en økonomisk udvikling end efter et aktuelt behov. Vi må nemlig ikke overføre likvi-

de midler fra et år til et andet for at bruge pengene, når behovet for en investering er 

til stede. 

 

De midler der ikke er anvendt inden for et kalenderår, skal tilbagebetales til forbru-

gerne, og vi skal så finansiere kommende investeringer og renoveringer med banklån i 

stedet. Det er en fremgangsmåde, som kun kan give dyrere vand til forbrugerne. 

 

Året 2013 var også året, hvor vores forretningsfører Erik Andresen gennem mange år, 

valgte at gå på pension. Vi har pr. den 1. maj 2013 ansat Jan Drøscher som ny forret-

ningsfører. 

 

Med denne slutbemærkning overgav formanden beretningen til generalforsamlingens 

behandling. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Punkt 4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse. 

 

Kassereren forelagde regnskabet for 2013 og understregede, at regnskabspraksis var 

blevet ændret i forhold til tidligere år, for at give et mere retvisende billede i forhold 

til vandsektorloven. 

  

Kassereren gennemgik herefter de forskellige regnskabsposter. 

  

Resultatopgørelsen viste et overskud på 1.348.537 kr. 

 

Regnskabet havde en blank påtegning fra den statsautoriserede revision, og de gene-

ralforsamlingsvalgte revisorer havde ikke haft bemærkninger i forbindelse med deres 

arbejde. 

 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt god-

kendt 

 

 

Punkt 5. Budget for år 2015 forelægges til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik rammebudgettet for 2015. Indtægterne bygger på et forslag om 

uændrede takster.  

 

Det vil sige en fast årlig afgift på kr. 400,- og en kubikmeterpris på kr. 3,60. Disse af-

gifter er ekskl. moms. 

 

Rammebudgettet er som hidtil udarbejdet efter ”hvile i sig selv”-princippet. 

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger, og rammebudgettet med de foreslåede 

forbrugsafgifter blev enstemmigt godkendt. 

 

Kassereren fik efterfølgende ordet og oplyste, at Skat har fremsendt forslag til æn-

dring af skatteansættelsen for 2010 – 2012. Forslaget betyder, at Ejby Vandværk i ste-

det for et skattemæssigt underskud har et skattemæssigt overskud i størrelsesorden 0,7 

mio. kr. i perioden 2010 – 2012. I samråd med brancheorganisationen og Ejby Vand-

værks revisor har vi indgivet klage over skatteansættelsen. 

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

 

Jørgen Morsing blev genvalgt som formand for to år. 

 

Ole Nielsen og Mogens Werdelin blev genvalgt til bestyrelsen for to år. 

 

Per Otzen blev valgt som suppleant for to år. 

 

 



 5 

Punkt 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

 

Gerhard Hornuff blev valgt som revisor for to år. 

 

John Læssøe Pedersen, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 

 

 

Punkt 8. Forslag fra bestyrelsen om overtagelse af Store Salby/Højelse Vandværk. Nærmere 

redegørelse for forslaget gives på generalforsamlingen. 

 

 

Formanden oplyst, at ifølge bemyndigelsen fra sidste års generalforsamling har Ejby 

Vandværk indgået en aftale med Store Salby/Højelse Vandværk. Hovedpunkterne i af-

talen: 

 

 at vi overtager forsyningspligten til området 

 

 at Vandværket overtager ledningsnettet i området, som er næsten nyt 

 

 at vi lejer os ind på vandværket for at huse trykforøgerstationen, så vandet til for-

brugerne i Højelse by får et acceptabelt vandtryk. Lejen betales til Vandværket 

Lyngen som overtager vandværksgrunden, vandværket og indvindingsrettighe-

derne. 

 

 at vi etablerer en ny forsyningsledning mellem de to forsyningsområder 

 

Vi overtager et lån på anslået 0,9 mio. kr., som St. Salby/Højelse Vandværk har opta-

get til finansiering af de nye ledninger. Lånet nedbringes delvis ved, at de 64 forbruge-

re under St. Salby/Højelse Vandværk hver indbetaler 10.000 kr. over de kommende 10 

år. 

 

Vi slutter med at have investeret omkring 500.000 kr. i det nye område, når forsy-

ningsledningen medregnes, og denne investering får en tilbagebetalingsperiode på ca. 

10-12 år, når vi regner på de meromkostninger vi skal afholde set i forhold til de ind-

betalinger der sker fra de 64 nye andelshavere. 

 

Bestyrelsen anmoder derfor om generalforsamlingens endelig godkendelse af aftalen 

om overtagelse af St. Salby/Højelse Vandværk på de skitserede vilkår og naturligvis i 

overensstemmelse med de såvel juridiske som økonomiske råd vi har modtaget fra vo-

res advokat og revisor. 

 

På et spørgsmål om hvorfor bestyrelsen arbejdede for denne sammenlægning sagde 

formanden, at vandværkerne skal hjælpe hinanden, dels for at give den enkelte forbru-

ger så god en forsyningssikkerhed som muligt, dels for at løfte den fælles samfunds-

opgave de private vandværker har med levering af drikkevand. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Punkt 9. Eventuelt 

 

Bestyrelsesmedlem Ole Nielsen oplyste, at det konstruktive samarbejde mellem råd-

givningsfirmaet NIRAS og Ejby Vandværk i forbindelse med Banedanmarks jernba-

netrace har betydet at vi har undgået en regning på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med 

omlægning af hovedledning til Vemmedrup. Denne udgift afholdes af Banedanmark.  

 

En andelshaver ønskede svar på, om Ejby Vandværk ville foretage investeringer for at 

fjerne noget af kalket i vandet. Formanden oplyste, at det endnu ikke var påvist at det 

ville hjælpe. Ejby Vandværk vil følge udviklingen. 

 

Herefter sluttede dirigenten og formanden generalforsamlingen. 

 

01.05.2014 

 

Dirigent     Referent 

 

 

 

Gerhard Hornuff   Jan Drøscher 


