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Referat af ordinær generalforsamling for Slangerup Vandværk A.m.b.A. 
afholdt mandag d. 22. maj 2017 kl. 19.00 i Kingoskolens Teatersal 

 
 
Følgende dagsorden var udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 4. Budget forelægges til godkendelse 
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 7. Valg af 1 intern revisor og 1 suppleant 
 8. Valg af ekstern revisor (kun ved kontraktudløb) 
 9. Eventuelt 
 
58 personer var fremmødt på generalforsamlingen. 
Der var 37 stemmeberettigede, heraf 1 ved fuldmagt. 
 
Formand Erik Fristrøm bød velkommen til generalforsamlingen.  
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Advokat Steen Hermann Thomsen, som blev valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Interne revisorer Villy Nielsen og Ole Maltesen blev valgt som stemmetællere.  
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Formand Erik Fristrøm forelagde bestyrelsens beretning. 
 

Bestyrelsens beretning 
Tak for ordet. 
 
Kære andelshavere og personale ved NVV.  
Bestyrelsens beretning går fra GF sidste år i maj til GF i år. 
Hvorimod regnskabsaflæggelsen dækker kalenderåret fra 1/1 til 31/12. 
 
Præsentation 
Jeg vil gerne starte med præsentere den øvrige bestyrelse, nemlig næstformand, 
Mogens Hansen, kasserer Viggo Janum, sekretær Lars Jung samt Niels Agerlin 
Petersen. Tak for det gode samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år. 
 
Desværre valgte et af bestyrelsesmedlemmerne at træde ud af bestyrelsen, nemlig Jan 
Hornsberg der udtrådte med virkning fra 1. oktober 2016 og i steder indtrådte Niels 
Agerlin Petersen. Tak til Niels - fordi du vil hjælpe os med arbejdet i bestyrelsen.  
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Også tak til vores to interne og generalforsamlingsvalgte revisorer Villy Nielsen og 
Ole Maltesen. 
 
Derudover vil jeg gerne præsentere det personale, der dagligt sørger for det gode 
drikkevand til os ca. 3.100 husstande, nemlig driftsleder Max M. Christensen, 
driftsassistent John Henningsen og vores administrative medarbejder Kimmie 
Grønneløv. 
 
Om driften kan jeg sige, at det bliver tydeligere gennem årene, at vore forbrugere 
sparer på vandet. Det kan vi se på tallene over indvundet og udpumpet vandmængder. 
 
Men for at starte på det hele – ja så daterer vandværket sig til tilbage til 5. marts 1922, 
hvor en snes Slangerup-borgere omkring værkets nuværende lokalitet på Nybrovej 15, 
dannede et interessefællesskab om en vandforsyning til byens borgere. 
 
Hvis nogle skulle spørge – ja så er vandtårnet fra midten af 1930’erne og med et lille 
reservoir på 50 m3 for at opnå et vist ledningstryk. Sådan gjorde man dengang. Nu 
pumper vi det rundt i forsyningsnettet.  
 
Vi har i en løbende debat i bestyrelsen omkring i fremtiden for vandtårnet. 
 
Slangerup Vandværk er således et af de første egentlige kollektiver i byen. 
 
Nøgletal for vandværket 
Vi har på de to seneste generalforsamlinger vedtaget at skifte navn fra Nybrovejens 
Vandværk til et mere betegnende navn, - nemlig Slangerup Vandværk. Det emne har 
bestyrelsen arbejdet med, - og det er nu et faktum, at vi i Patent- og 
Varemærkestyrelsen har vores logo registreret.  
Så nu hedder vi altså fra 1. januar 2017 – Slangerup Vandværk. 
  
Hvor mange forbrugere vi er i Slangerup Vandværk er svært at gøre op helt præcist. 
Men antal husstande kan jeg godt byde på. Vi har flest parcelhuse med ca. 2700 - 
etageejendomme er der godt 40 af – erhverv ca. 110 - landbrug er der 50 af - og 
sommerhuse ca. 40. Så er der daginstitutioner, døgninstitutioner, gartneri og andre 
vandværker.  
 
Pr. ultimo 2016 har vi 3.101 husstande inklusive de 47 husstande, der er kommet til 
fra det nye forsyningsområde i Hørup. For dem fra Hørup, der er til stede her i aften, - 
er det deres første GF. i Slangerup Vandværk. Og dem siger vi selvfølgelig også 
velkommen til. 
 
Vores Forsynings-sikkerhed er i top. Alle værkfunktioner styres og overvåges med 
moderne automatik, et såkaldt SRO-anlæg, som kan alarmere den fungerende vagt ved 
fejl. 
 
Vandværket har i mere end 90 år leveret vand til forbrugernes fulde tilfredshed, - og 
det agter vi at fortsætte med. Vi har faktisk ry for at levere fint og godt smagende 
drikkevand. Og vi kan levere vandet helt frem til aftagestedet billigere og bedre end 
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det vand man kan købe på flasker. Det er billigt, når vi sammenligner os med andre 
vandforsyninger her i området - fx cirka det halve af, hvad det koster i Frederikssund-
området. Nuværende kapacitet er ca. 120 m³ pr. time (gns. udpumpning er på ca. 40 
m³), og den udpumpede vandmængde var i 2016 357.000 m³. Vi har netop søgt 
Frederikssund Kommune om en fornyelse af vores indvindingstilladelse. Denne gang 
har vi søgt om 425.000 kbm., hvilket skulle kunne dække vores behov. 
 
Vi har desværre måtte konstatere et større spild på 9,8%, hvor grænsen er på 10%. Vi 
leder i øjeblikket efter et større brud, hvor der lukkes af for forskellige zoner. Det 
giver desværre nogle steder misfarvning af vandet. Det er okker (en jernforbindelse), 
der løsner sig i rørene og er ikke sundhedsskadeligt – det fortager sig igen, når man 
blot lader vandet løbe eller ved almindeligt vandforbrug. Vi beklager selvfølgelig de 
ulemper, som disse tiltag har medført gener for forbrugerne. Du kan hjælpe os. 
Observerer du vand omkring en vandledning eller et ventildæksel, vil vi meget gerne 
have du kontakter os. Du er velkommen til at ringe på telefon 47 33 39 25 
 
Det fremgår af Årsrapporten, der kan ses på værkets hjemmeside, at vi pr. 31/12 2016 
har 3.101 husstande tilsluttet. Vi har 4,8 km. råvandsledning (fra boring til værk) og 
91 km. forsyningsledning (fra værk til forbruger). Værket har en kapacitet på 120 m3 i 
timen og vi har et rentvandsvolumen (tank) på 600 m3. 
 
Vi indvinder i 2016 i alt på de 8 boringer 367.000 m3, hvilket er en stigning på 7,5 %. 
Men vi er jo også blevet 60 – 70 husstande mere. 
 
Hvad koster vandet? 
På vandværket bestræber vi os for at opretholde en jævn udvikling i taksterne uanset 
de skiftende udmeldinger for ”prisloftet”, som vi modtager fra 
Vandforsyningssekretariatet. Prisen på vand kan anskues fra flere vinkler. Jeg har 
valgt at udtrykke dette som den forbruger-oplevede pris, dvs. den pris, der indeholder 
alle udgifter, der kan relateres til at åbne for vandhanen. Der gælder nemlig den regel, 
at den mængde vand, som kommer ind i huset (og som vi måler hvert år ved juletid) - 
er den samme mængde, der skal ud af huset, - som spildevand. 
 
Bestyrelsen for Slangerup Vandværk tilstræber som sagt fortsat at holde en jævnt 
stigende pris – i det mindste frem til 2020, - med fornuftig plads til rimelige 
investeringer. Det kan kassereren nok fortælle mere om senere. 
 
Prisen incl. moms for at blive tilsluttet vandværket er stadigværk kr. 26.350,- ved et 
normalt forbrug på op til 500 m3/år. Enhedspriser for vand i 2016 ved et forbrugt på 
100 m3 om året er en fast afgift på 335,-, en variabel afgift på 4,75 pr. m3 - samt en 
statsafgift på 6,25 pr. m3. - i alt kr.14,35 pr. forbrugt m3. Med moms er prisen på 
”vand ind” eller vandafgiften i 2017 kr.13,13 pr. forbrugt m3, altså lavere end 
i 2016.  
 
På spildevandsiden (vandafledningen) er prisen derimod steget lidt fra 2015 til 2016 
fra i alt kr. 39,74 til kr. 39,95 pr. m3. Med moms er prisen på spildevandet i 2016 så i 
alt kr. 54,31 pr. m3.  
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Prisen på vandet er således sammensat af priser og afgifter som det fremgår af den 
viste figur. 
 
Vandkvaliteten og hvem kontrollerer den? 
Vandværket fører løbende kontrol med kvaliteten af både grundvandet og 
drikkevandet. Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for 
dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. 
Foruden de kemiske analyser fører vi nøje kontrol med vandets bakteriologiske 
kvalitet. Kvalitetskontrollen sker flere steder på vandets vej fra indvinding til 
forbruger og planlægges efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. 
 
Et uafhængigt godkendt laboratorium udtager og analyserer de vandprøver, som 
indgår i den offentlige kontrol. Derudover laver vandværket egenkontrol hver 14. dag 
på kim 22°C, kim 37°C, coliformer bakterier og E-coli bakterier.  
 
Større anlægs- og vedligeholdelsearbejder 
Vi har i årets løb foretaget større anlægsarbejder. Dels har vi udskiftet en lang række 
vandmålere og så har vi udskiftet hele ledningsnettet på Duevej, Vibevej, Mågevej og 
Fasanvej. Derudover har vandværket været ude og reparere brud forskellige steder og 
har foretaget eftersyn. Med hensyn til den nye nødforbindelse fra HOFOR-ledningen 
på Lystrupvej, - ja så kører den nu tilfredsstillende. Driftslederen tester og skyller 
ledningen en gang om ugen. 
 
Nye vandmålere 
Som mange sikkert har bemærket er vandværket i fuld gang med at udskifte 
vandmålerne hos forbrugerne. Vi startede i området omkring Øparken i den sydøstlige 
del af byen. Så kom områderne ved Slagslundevej og Roskildevej og senest området 
øst for byen og der mangler så områderne nord for byen ved Kongshøjparken, M.P. 
Jensensvej, Solhøjvej og Jordhøjvej. 
 
Endelig kan det oplyses, at vi i forbindelse med overtagelse af forsyningen til Hørup-
området der har udskiftet vandmålerne i forbindelse med den indgåede aftale. 
 
Vi har indtil 1. maj 2017 udskiftet ca. 1.400 målere ud af de 2.710 målere, der skal 
udskiftes. Den type, der nu bliver sat op, - er den traditionelle type, men med 
mulighed fjernaflæsning. Jeg skal lige sige, at det er vandværket, der bekoster målere 
og udskiftningen. Vandværket fortsætter med den godt indarbejdede procedure fra 
Frederikssund Forsyning med manuel aflæsning og indberetning på kort eller på 
internettet, som vi har betjent os af i mange år. Det er i størrelsesordenen 4 – 6 %, der 
skal efterbearbejdes, hvilket er meget acceptabelt. 
 
Ændring i opkrævningen 
Med henblik på en effektiviseret og efter flere anmodninger besluttede bestyrelsen 
med virkning fra 1. januar 2016 at ændre på opkrævningen fra 4 rater om året til 2 
rater. Den kvartårlige opkrævning ændres i 2016 til halvårlige opkrævninger. Således 
kom den første opkrævning (som indeholder årsopgørelsen som vanligt) til betaling 
den 1. marts og a conto for 1. halvår. Den næste opkrævning kom så med betaling til 
1. september med a conto for 2. halvår og så fremdeles. Denne omlægning er gået 
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rigtig godt. Vi kan se en besparelse på ca. kr. 35.000,-. Der har kun været nødvendigt i 
få tilfælde at sende rykkere ud. Vores andelshavere har haft forståelse for denne 
omlægning. Tak for det. 
 
Samarbejdet med andre vandværker 
Ligesom sidste år – vil jeg nævne det gode samarbejde vi har med andre værker. Dels 
i Vandrådet for Frederikssund Kommune, men først og fremmest med de såkaldte 
”gamle slangerupværker”, bestående af Sundbylille Vandværk, Hørup Vandværk, 
Jørlunde By Vandværk, Jørlunde Østre vandværk, Nybrovejens Vandværk. Vi kan 
hjælpe hinanden, og det da også sådan, at vi på det driftsmæssige området i det 
seneste år har udvidet samarbejdet. Vores driftspersonale ”passer” værkerne i Jørlunde 
By, Jørlunde Østre og Sundbylille, idet personalet har de nødvendige uddannelser og 
har ved kursusdeltagelse sikret sig de fornødne kvalifikationer og kompetencer i 
denne retning. 
 
Med hensyn til arbejdet med grundvandsbeskyttelsen har bestyrelsen påtaget sig at 
deltage i opgaven med at løfte dette op i Vandrådet, således at det dækker hele 
kommunen, og ikke kun et lille hjørne. Vi arbejder fortsat med at få lukket ubenyttede 
brønde og boringer (det er gratis for lodsejerne), med skovrejsning og med at passe på 
vores drikkevand ved blandt andet at undgå sprøjtning.  
 
Nødforsyninger 
Slangerup Vandværk har sikret sig de nødvendige nødforsyninger, hvis de skulle gå 
galt med vores drikkevand fx et udfald eller i værste fald - en forurening. Tilsvarende 
kan vi hjælpe forbrugere i andre forsyningsområder, hvis de skulle have et uheld. 
 
Vandværket har sikret nødforsyning til Langelinie ved Manderup, Strøvang, og til 
Uvelse. Derudover er der etableret en nødforsyning fra HOFOR langs Lystrupvej. 
 
Hørup-aftalen 
For et par år siden blev der etableret en nødforbindelse fra Nybrovejens Vandværk til 
Hørup. Bestyrelserne i de to vandværker har haft løbende forhandlinger om et tættere 
samarbejde og i der er nu blevet underskrevet en aftale, der med virkning fra 31/12 
2016 overfører forsyningen af Hørup-området til Slangerup Vandværk.  
 
Vi har en forsyning af Langelinie ved Manderup. 
Og til Uvelse har vi en nødforsyning. 
 
HOFOR- aftalen 
Vandværket har som tidligere nævnt igennem flere år forhandlet med HOFOR 
(tidligere Københavns Vand) om en nødforsyningsledning, da det ligger sådan, at 
vores to ledningssystemer ligger meget tæt på hinanden ved Lystrupvej 64 (overfor 
skovlegepladsen). Aftalen, der er indgået omfatter backup- og rådighedsmængder. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at dette er et løft til forsynings-sikkerheden for vore 
forbrugere, dvs. at vi - i tilfælde af en eller anden form for forurening - nu har 
muligheden for fortsat at kunne levere frisk og godt drikkevand til vores andelshavere 
via en nødforsyning fra HOFOR. 
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Strøvang-aftalen 
Endelig har vi som tidligere nævn lavet en aftale om levering af vand til fordeling 
mellem Strø Vang Vandværks forbrugere (12 husstande). Der er tale om en permanent 
levering af maksimum 2.000 m3 vand om året. Strø Vang Vandværk er beliggende i 
Hillerød Kommune ved Strø lige nord for kommunegrænsen. Ved en leveringsaftale 
forudsætter begge vandværker som selvstændige selskaber med hver sin bestyrelse og 
egen administration. Den eneste forskel er, at Strø Vang Vandværk ikke selv 
indvinder, behandler og udpumper vand mere. Det er Strø Vang Vandværk, der har 
anlagt og skal vedligeholde forbindelsesledningen incl. målerbrønd. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at aftalen fungerer til alles tilfredshed. 
 
Grundvandsbeskyttelse 
Slangerup Vandværk ønsker at tage et medansvar for udviklingen i grundvandets 
kvalitet og beskyttelse. Det går den rigtige vej med grundvandet. Der er god grund til 
optimisme. Den årlige GEUS-status for grundvandet bekræfter, at det nytter at 
beskytte vores grundvand. Både i forhold til det vand, vi drikker her og nu og i forhold 
til det fremtidige vand, som vores børnebørn skal drikke. Rapporterne for grundvandet 
viser, at der er positiv fremgang at spore både med hensyn til rester af nitrat og 
sprøjtemidler i grundvandet. Men derfor skal vi jo ikke sidde på hænderne. Der skal 
fortsat være fokus på grundvands-beskyttelsen på mange forskellige planer.  
 
Drikkevandet skal vi selvfølgelig altid skal leve op til de høje kvalitetskrav, som vi 
har i Danmark. Med den positive udvikling - og med fortsat målrettet indsats – er 
kvaliteten af grundvandet heldigvis på vej i den rigtige retning. Derfor deltager 
Slangerup Vandværk aktivt i kampagnerne fra vores landsforening ”Danske 
Vandværker” med den såkaldte have-ambassadør Joakim og med det enkle budskab:  
Drop sprøjtegiften og pas på vores drikkevand. 
 
Hvordan kan jeg spare lidt på drikkevandet 
Der er mange måder at spare på drikkevandet på. De enkelte vandværker har brochure 
og hjemmesider til at fortælle om de mange måder at spare på. Men her er vores 
bedste sparetips: 

Hold øje med din vandmåler og med usædvanlige udsving. 
Sammenlign eventuelle forbrugsudsving med omstændigheder som vejr, gæster, ferie, 
varmt vandforbrug etc. og kontroller jævnligt vandforbruget ved at aflæse 
vandmåleren ugentligt. Derved opdager du hurtigt, hvis der en utæthed i den skjulte 
installation og du undgår ubehagelige overraskelser, når du modtager din 
årsopgørelse. 
 
SPARETIPS 2: 
Det næste man kan gøre for at spare på vandet er: 

Hold øje med dine toiletter og vandhaner 
Et toilet, der ”løber” giver et kæmpe vandspild. Check med et stykke toiletpapir i 
toiletkummen og få påkommende tilfælde repareret toilettet. Der er ofte blot en 
pakning, der skal skiftes. En vandhane,der drypper bare 1 x pr. sekund bruger 20 liter 
vand i døgnet – svarende til 7 m3 om året. Check pakningen / afkalk eller reparer 
eventuelt. 
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Fremtiden 
Visioner for fremtiden: 
Sikre godt og rigeligt drikkevand i en god kvalitet og til en rimelig pris. 
Vi vil fortsætte at arbejde for et forbrugerstyret privat vandværk. 
Vi vil forsætte arbejdet med at sikre en stabil forsyning. 
Vi vil have tilfredse forbrugere og – medarbejdere. 
Arbejde for, at vi bevarer verdens måske bedst fungerende forsyning. 
 
Bestyrelsesmøder 
I årets løb har vi holdt 13 bestyrelsesmøder og derudover ugentlige 
koordinationsmøder mellem driftsledelse og bestyrelsen ved formand og 
næstformand. Derudover har vi deltaget i flere møder på landsplan med andre 
vandværker rundt om i landet og har i den forbindelse deltaget i møder og 
generalforsamlingen i foreningen Danske Vandværker. Desuden har vi deltaget i 
møder på Christiansborg om reglerne for forsyningerne i Danmark, - og vi har deltaget 
i møder og kurser i vores landsforening Danske Vandværker. 
 
Afslutning 
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet – til driftspersonale og administration samt til 
vores interne revision og til vor eksterne revisor Deloitte. 
  
Endelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det 
forløbne år. 
 
Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling.  
 
Tak for ordet. 

 
Jimmy Sarvad spurgte til tidshorisonten for fjernaflæste målere. Hertil svarede formanden at der 
ikke er nogen tidsfrist, da det afhænger af Frederikssund Forsynings planer. 
 
Hans Jørgen Hansen spurgte om vandværket på sigt skulle være en del af et større vandselskab. 
Dette afkræftede formanden. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med applaus. 
 
  
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
Kasserer Viggo Janum fremlagde regnskabet for 2016. 
 
Mikkel Nielsen spurgte hvor meget m³-prisen vil stige når overdækningen er betalt tilbage til 
forbrugerne. Kassereren svarede at man prøver at udjævne stigningen over årene. Driftsleder Max 
Christensen supplerede at den forventede pris kommer til at ligge omkring 380 kr/år for det faste 
bidrag og 5,20 kr/m³ for det variable bidrag. 
 
Jimmy Sarvad spurgte om ikke det var en god ide at skifte bank, så man kunne spare nogle penge. 
Kassereren oplyste at man tidligere havde forhørt sig, men at de enkelte banker ønskede at have 
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hele den samlede bankforretning, ellers var de ikke interesserede. Det havde vandværkets bestyrelse 
fravalgt pga. risikoen. Formanden supplerede dog, at man er ved at finde en løsning, som vil blive 
behandlet på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Hans Jørgen Hansen spurgte hvorfor man ikke kom ind på den skattesag der er nævnt i årsrapporten 
note 11. Ekstern revisor Lisa Svensen forklarede at der ligger en bunke skattesager og venter på 
afgørelsen af nogle prøvesager. Skattesagen har ligget der i nogle år, og der er ingen ændringer i 
forhold til tidligere år. Hans Jørgen Hansen mente skattesagen burde have været nævnt under 
gennemgangen, hvilket kassereren anerkendte.  
 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
 
4. Budget forelægges til godkendelse 
 
Viggo Janum fremlagde budgettet for 2017. 
 
Hans Jørgen Hansen mente skattesagen burde være medtaget i regnskabet. Ekstern revisor Lisa 
Svensen oplyste, at den udskudte skat ikke er indregnet, da branchen forventer Skat taber sagen. Det 
er i overensstemmelse med regnskabspraksis. 
 
Budgettet blev godkendt med applaus. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg til bestyrelsen var Viggo Janum og Niels Agerlin Petersen, som begge modtog genvalg. 
 
Der var ingen yderligere kandidater og begge blev valgt med applaus. 
 
Der skulle vælges to suppleanter. På valg var Hans Christian Dibbern, som modtog genvalg, og 
bestyrelsen foreslog desuden Thomas Hauritz, tidligere formand for Hørup Vandværk . Der var 
ingen yderligere kandidater, men for at afgøre hvem der var første suppleant, blev skriftlig 
afstemning afholdt. Thomas Hauritz 20 stemmer, Hans Christian Dibbern 14 stemmer, 1 blank 
stemme. 
 
Bestyrelsens medlemmer er nu: 
Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen 
 
Suppleanter til bestyrelsen er nu: 
Thomas Hauritz (1. suppleant) og Hans Christian Dibbern 
 
 




