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                             I/S JØRLUNDE VANDVÆRK                        

TELEFON 4733 0303 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ordinær generalforsamling  
torsdag den 24.marts 2022, kl. 19.30 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 
Ingen behov for en dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 
På grund af forsamlingsforbuddet i foråret 2021 havde vi ikke mulighed for at holde 
generalforsamling og da det igen blev muligt, var det stadig med restriktioner. Derfor 
dækker denne generalforsamling både året 2020 og 2021.  
Mens 2020 var et stille år med kun en enkel reparation af en stophane og et par andre 
småting, havde vi planlagt og budgetsat flere store tiltag i 2021. 
Der har tidligere været reparation af to stophaner på Bøgevej, hvor det viste sig, at der 
var brugt aluminiumsklammer og stålrør mellem hovedledningen og stophanen. Begge 
dele forvitrer med årene og derfor valgte vi at skifte alle tilslutningerne. Da vi ikke har 
set problemet andre steder i byen, håber vi, at det var det! 
I forbindelse med arbejdet på Bøgevej konstaterede vi, at det ikke var muligt at lukke 
for vandet til Bøgevej uden også at lukke for alle beboerne på Roskildevej. Derfor blev 
der etableret en ekstra hane på ringforbindelse bag om kirkegården, så nu kan vi lukke 
for vejene hver for sig. Da hanen ved Skjalm Hvide viste sig ikke at kunne lukke tæt, 
blev den skiftet ved samme lejlighed.  
Da der i nogle timer skulle lukkes for vandet i den del af byen, som går fra Bakkevej og 
over på Sundbylillevej, blev der var lavet aftaler med Skjalm Hvide og slagteren og delt 
sedler ud til forbrugerne. Den del gik uden problemer. 
Når man begynder at rode med gamle ting, vælter skeletterne tit ud af skabet. Det 
skete også her. Det viste sig at to af stophanerne sad inde under et skur, hvor det var 
svært at grave. Hovedledningen havde også på et tidspunkt været gravet over og var 
samlet igen med noget uautoriseret grej. Det var sket, da man på et tidspunkt havde 
sat en regnvandsbrønd ned på vejen. 
Da der blev sat tryk på igen, piblede vandet op ved en stophane på Hasselvej. Den 
havde ikke kunne tåle at være lukket. Der blev lukket for vandet til Hasselvej og 
stophanen skiftet. Men så ville hovedhanen ikke åbne igen. Så den blev også skiftet. 
Alt dette for at fortælle, at både penge- og tidsmæssig kan det være svært at 
forudsige, hvad der kommer. Derfor er vi glade for, at vi har en god økonomi. 
--------- 
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Der bliver hele tiden fundet nye stoffer i drikkevandet, som vi også skal teste for. Det 
seneste er stoffet pfos, som blandt andet stammer fra brandvæsnets øvelsespladser. 
Meget omtalt er sagen fra Korsør, hvor nogle køer fra en kogræsserforening har gået 
på en mark tæt på brandskolen. Det betød, at en del mennesker fik målt et alt for højt 
indhold af pfos i blodet. Det stof har vi heldigvis ikke i vores vand. 
Hos os har vi i nogle år fulgt indholdet af Hexazinon, som er et svampemiddel. Det har 
heldigvis vist sig at være faldende og er langt fra grænseværdien. 
---------- 
Når der ved årsskiftet bliver læst vand af, sker det ved, at vores vandværkspasser 
kører en tur rundt i byen og kan aflæse de enkelte vandmålere elektronisk og tallene 
videresendes til vores regnskabskontor.  
Jeg får et udskrift af aflæsningerne og ser på, om der er nogle forbrugere, der har 
brugt væsentlig mere vand end de plejer. 
Hvert år er der 4-5 stykker, som har brugt meget mere vand end tidligere, så det virker 
påfaldende. De ville selvfølgelig opdage det, når de fik deres vandafregning, men jeg 
har de seneste år, kontaktet dem, når jeg har set det. Det har f.eks. været 
utætte/tærede rør, et toilet, der løber og især sikkerhedsventilen på fyret, som har 
stået og dryppet.  
Vandet er ikke så dyrt, men afledningsafgiften er høj. En m3 vand koster ca. 70 kroner 
med alle afgifter, så hvis man har brugt 50 til 200m3 mere, end man plejer, løber det 
op. Reglen er, at man kan få eftergivet det, man har brugt mere end 100 m3 ud over 
normalt forbrug.  
Vi har talt om også at få aflæst midt på året, så vi tidligere har mulighed for at fange 
de skader, der opstår. Til gavn for både miljøet og for forbrugeren, der sparer penge. 
----- 
Vi arbejder på at så vilde blomster på det braklagte stykke mark, der støder op til 
vandværket - til glæde for både insekter og byens borgere. Jorden må alligevel ikke 
dyrkes i en afstand af 25 meter fra boringen.  
------ 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for året, der er gået. Vi har nogle konstruktive møder, 
men der bliver også tid til hyggesnak, hvor der bliver talt om meget andet end vand ☺ 
 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 
 
Regnskabet blev gennemgået. Ingen bemærkninger  

4. Indkomne forslag: 
Bestyrelsen foreslår, at selskabsformen ændres fra et I/S til et A.M.B.A. 
Da de fremmødte, ikke udgør 2/3 (97) af medlemmerne, for at være 
beslutningsdygtig, vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling kun vedr. 
dette forslag. 
 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 28/4 2022. 
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5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – på valg: 
Finn Dyrstrøm  Genvalgt (for 2021-24) 
Per Grønholt  Genvalgt (for 2022-25) 
Ole Krogshøj Hansen Genvalgt (for 2022-25) 
 

6. Valg af 2 suppleanter: 
Emilie Just Nielsen Genvalgt  
Ken Qvist Jensen Genvalgt 
 

7. Valg af 2 revisorer – på valg: 
Kjell Larsen  Genvalgt 
Jan Eiring  Genvalgt 
 

8. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg: 
Flemming Asmussen Genvalgt 
 

9. Eventuelt 
Lidt snak om fremtiden for Jørlunde vandværk. 
Kan vi få en gødnings- og sprøjtningsfri zone omkring vores vandboring? 
Ellers intet. 
 

 
 

Bestyrelsen 
 


