
 Nyrup Vandværk 
 Generalforsamling 

           Torsdag   17  sep 2020 kl 1900 
Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke  

Nyrup Vandværks ordinære 
 Dagsorden ifølge vedtægter. 

  
 
Referat 
Pga coved 19 blev de fremmødte registreret og fik udleveret  stemmeseddel  
14 fremmødt  heraf 12 stemmeberettiget 
 
Formanden bød velkommen til de katastrofalt få fremmødte . 
Men velkommen til disse. Og lidt skrabet model, vi må  gengælde når tiderne bliver bedre. 
  
pkt 1 
  
Mette Nielsen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til 
formanden til beretning. 
 
pkt 2  Beretning  kan ses andet sted  på siden. 
Godkendt 
  
pkt 3 
Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 66.626 mod en overdækning sidste år på 36.000 
Slutter med en overdækning på i alt  kr. 3.107.304 
Kim Nielsen havde spørgsmål vedr. udgifter til IT. 
Form. Bent informerede om at vandværket nok ikke anvender de billigste programmer  Rambøll, men det er til 
gengæld de mest effektive programmer FAS  GRAF hjemmeside m.v. Vandværket investerer også i hardware også 
i de bedste kvaliteter. Vandværket har med dette udstyr, et godt overblik over vandværkets aktiviteter. 
Regnskab godkendt 
 
  
pkt 4 
Budget for 2020, samt takstblad for 2020 kan ses på hjemmesiden sammen med regnskab 
Højere m3 takst i 2020     kr 3,00/m3 
Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022 
Bemærkninger Vandværket ser sig nødsaget til at regulere, bl.a. indskud til nye forbrugere. Gebyrer ved 
opkrævning, hos forbrugere uden tilmelding til PBS eller e mail. 
Der skal etableres ny ringforbindelse ved Vanløsevej 39, af hensyn til manglende vandtryk på Vanløsegård 
I 2021 skiftes alle målere. 
Budget  godkendt 
  
pkt 5 
Forslag til godkendelse, bestyrelsen bemyndiges fortsat til at indlede samarbejde/sammenlægning med evt 
Stenlille Vandværk. 
Ændres til Bestyrelsen undersøger mulighed for  samarbejde med Nabo Vandværker 
Pt samarbejde om nød/forsyningsledning til Døjringe Vandværk. Fra Nyrup Syd til Vielsted 
Vedtaget 
 
Vandværkets vedtægter har ikke taget stilling til pkt 9 hvilken model der skulle anvendes 
A  En stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme 
B En stemme pr ejendom, vedkommende ejer 
Ved enstemmigt valg blev model A Valgt 
 
 
pkt 6 
På valg til bestyrelse er 
Dorthe Petersen og Bent Christensen  begge blev genvalgt 
Villy Hansen har  trukket sig  ud af bestyrelsen  
Lars Brårup blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år. 
Som suppleant blev Ove Andersen valgt  
Tak til Villy Hansen for hans arbejde i bestyrelsen. 



Som revisor på valg 
Svend Å Jørgensen  men ønskede ikke genvalg 
Anne Lise Andersen blev valgt 
 
pkt 7 
Revisorsupp  på valg 
 Verner Nielsen, men ønskede ikke genvalg 
Tommy Christiansen     valgt 
  
pkt 8 Eventuelt 
En debat om blødgøring af vandet på vandværket, indledtes med fremlægges af muligheder fra Kim Nielsen 
Der er flere muligheder fremme, men hvad skal vælges. 
Formanden er bekendt med den debat der finder sted, også på landsplan.  Skal vandværkerne installere 
blødgøring eller ej. Selv Vandværksforeningen kan ikke komme med klart svar, selv på ”borgen” er politikere 
uenige. Også her i forsamlingen var der for og imod. 
Men bestyrelsen holder øje med udviklingen her. 
 
Et forslag om opsættelse af vandpost til f. eks cykelturister, der skal tanke op/hvile. 
Form Bent kunne pege på en vandhane etableret på vandværket, her er et dejligt område med beplantning og 
bænke, hvor man kunne holde pause. Det skulle bemærkes på diverse turistguider. 
 
 
Generalforsamling slut 2030 
Der var Øl og vand til rådighed 
En god aften til de få der mødte!!! 
 
Ref Dorthe Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning 2019 

 

I skyggen af Coronaen, og den aflyste Generalforsamling, skal i ikke snydes for en Bestyrelsesberetning. 

2019 blev vejrmæssig mere et normal år, dog med en tørkeperiode maj juni, hvor forbruget igen steg 

voldsomt. Til gængæld blev efteråret noget af en våd omgang. Året endte dog med et forbrug på 69000 m3 

9000 m3 mere end sidste år.   

2 nye forbrugere ventede på installation Mejerivej 19, Tilsluttet 4 feb.  og Vanløsevej 9, 24 sep. 

Vanløsevej 9 blev som noget nyt, ind målt af landmåler, og Tinglysning iværksat. Det koster en del så 

indskud skal sættes noget op takstblad. 

Der har ikke været brud på hovedledninger.  

Ved aflæsning her ved årsskifte, var bestyrelsesmedlem Villy Hansen med sammen med formand Bent C, 

og alle målere blev læst.  

Hvordan så det så ud statistikken. Der er udpumpet 69070 indtil 31-12-2019. der er aflæst 61103 m3 og det 

giver tab på 7967 m3 svarende til 11,53 % tab hvor det var på 5,94%, sidste år   

 Det er især landbruget, der står for over halvdelen af vandforbruget. Det større tab skyldes, til dels forkerte 

målere, idet ved det store forbrug er der vand der smutter forbi måleren uden at blive talt. 

Forbrugere med stort forbrug, vil måleren blive udskiftet til større kapacitet. 

Vandværket nærmer sig udskiftning af målere 6-8 år I den forbindelse er vandværket i kontakt med 

Kamstrup, om net aflæsning, der kører forskellige systemer, således at man kan nedtage målinger dagligt, 

og derved opfange brud hos forbrugerne. 

 

Vandkvaliteten stadig i top. 

En masse boringer på landsplan er lukket, flere boringer viser tegn på pesticid/, også her i kommunen, og 

er som sådan under observation. En ny pesticid blev konstateret på Ledøje Vandværk, men det udløste en 

panik så alle vandværker skulle iværksætte nye undersøgelser omgående, men stadig intet på Nyrup 

Vandværk undtagen en større regning fra labatorium se regnskab. 

En analyse, af ny dato viser således, at boring 1, er totalt fri for pesticider, i alle parameter. 

Analyser på vandværk og hos forbruger, viser heller ikke tegn på pesticider. 

Derfor slapper vi ikke af, analyseprogrammer kører videre.  Et nyt analyseprogram er udarbejdet fra 

Kommunen. 

Nyrup Vandværk har bibeholdt Højvang Labatorium. 

Her på vandværket er vandet så rent, det er mindre end 1mml pr 100 ml (ikke målelig) så det holder sig 

indenfor lovgivningen. 

. Man kan følge med på Vandværkets hjemmeside om kvalitet.   www.nyrupvand.dk Man kan også se en 

mere detaljeret vandanalyse på GEUS Jupiter analyseprogram. 

 

Hvordan er situationen så for de små Vandværker. Der er udtalt kritik af de små vandværker fra direktører 

på de store vandværker, som ikke mener at vi kører vandværket professionelt. Hertil må vi svare at det er 

hos de store vandværker vi har set skandaler. 

Men det kan dog blive resultat, i de små vandværker, hvis der ikke er friske lokale folk der tør tage denne 

tørn. Også her på Nyrup Vandværk 

På landsplan, kan man se problemer med at skaffe folk til bestyrelser, og vandværker må lukke, og blive 

opslugt af større vandværker, og hvor ender det.  

En ting er sikkert Vandet bliver væsentlig dyrere !!! 

 

 

Bestyrelsen har fordelt aktiviteter, Peter har taget sig af Ledningsregistrering, Dorte og Villy har ryddet og 

luge på vandværket, Lone står for regnskabet, og Bent for resten, og det er nok noget vi skal fortsætte med, 

og det kræver at man tager den uddannelse der hører til arbejdet. Villy var med rundt og aflæse målere. 

Vandværket har udvidet IT programmet med ledningsregistrering, således at vores ledningsnet er på en 

server hos Rambøll, som straks efter en forespørgsel sender svar inden for få minutter. 



Samtidig er ledningsnettet vist på hjemmesiden, her kan du se ledningsnettet, zoom ind på din ejendom, og 

se ledningerne. Bestyrelsesmedlem Peter Henriksen, har overtaget denne registrering, og hvis du mener at 

ledningerne vist forkert, som gør Peter opmærksom herpå. 

Vandværket skal opdatere systemet, så mere præcise angivelser kan afgives. Vi har således indført at få 

landmåler til at stedfæste ledninger (Vanløsevej 9  Sorøvej 67). 

  

Hjemmesiden opdateres jævnligt, når der er vigtigt nyt, alarmering om driftsstop m.v. aktuelle ting kan 

studeres her regnskab vandanalyser flyttemeddelelse m.v. forslag til emner her modtages. Vandværket vil 

holde jer orienteret om situationen om Corona, hvornår vi kan gennemføre Generalforsamling, måske 

gennemføre 2 generalforsamlinger næste år !!! 

Generalforsamling bliver også annonceret i Sorø Avis når den kommer.  Og selvfølgelig på hjemmesiden.  

Det er vigtigt at vandværket har dit rigtige mobilnummer, idet systemet også skal anvendes hvis der er en 

pludselig forurening og vandet skal koges m.v. men også anvendes ved driftsstop, ledningsarbejder m.v. 

 

Der er installeret et mailprogram på FAS systemet. Og vi skal anmode om, at tilmelde sig med sin mail 

adresse på hjemmesiden www.nyrupvand.dk, under selvbetjening. Vandværket ser sig nødsaget til at 

opkræve gebyr på forbrugere der ikke har mail adresse, eller er tilmeldt PBS betaling. At man a jour fører 

alarmsystemet SMS, det kræver som tidligere nævnt, at den enkelte meddeler ændringer i mobilnummer 

eller mail add. 

Ved ejerskifte kunne vandværket tidligere hjælpe med refusionsopgørelse. Efter indførelse af den nye data 

lov skal vandværket foretage afregning med sælger og opkræve a conto hos køber. Det gør ikke arbejdet 

mindre, og man kan frygte at en sælger render fra en gæld til vandværket. Vi har ingen mulighed for 

inddrivelse her. 

 

Vandværket er kontaktet af Døjringe Vandværk om en nød/forsyningsledning til Vielsted, som er Døjringe 

Vandværks yderste forsyningsområde. Og måske med Ledbjerggård som forbruger, og på grund af det 

meget store forbrug, tegner sig der nogen problemer, idet Vandværket ikke kan levere disse mængder 

vand. Der er 2 muligheder En ny boring, eller Forsyningsledning fra Stenlille. 

Disse anlægsmuligheder er forelagt Chr Holt fra Sorø kommune, og planen var at indkalde til møde om 

disse forhold. Men er udsat pga Corona. 

 

Det blev på sidste gen. Vedtaget at give vandværkets bestyrelse beføjelse til at, arbejde på en mulighed for 

at Stenlille på en eller anden måde overtager Vandværkets drift, uden egentlig sammenlægning. Idet en 

sammenlægning stiller Stenlille Vandværk i den situation at, man overstiger 200.000 m3 udpumpning. Og 

herved bliver underlagt Vandsektorlovgivningen, med en masse krav og bøvl. Dette hæves dog til 800000 

m3, men træder først i kraft 2021. 

 

Personligt syntes jeg, at det ville være synd og skam at overdrage et så moderne Vandværk, med en solid 

økonomi. Som i kan se i regnskab. Det er i alle henseender et super firma, Lønnen er dog ikke noget at 

skrive hjem om. Men dette kan en ny bestyrelse rette. 

Jeg kan kun anbefale stillingen, selvom det kan være øretævernes holdeplads, er der også positive ting 

 At vedligeholde sin IT. rutine, der bliver stillet IT udstyr til rådighed. At kunne levere rent vand til 

brugerne.  Og det er jo ikke nødvendigvis en mand der kræves. En uddannet kontordame der evt. går 

hjemme på halv tid ville også være perfekt. 

. Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i året, vi har dog ikke holdt så mange møder, så ingen er 

overbebyrdet her. Tak forét 

   Dette skulle være ordene for det herrens år 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyrupvand.dk/


 

 

 

 

 

 

Beretning 2018 

 

2018 er året som er kendt med en utrolig varm sommer, med deraf stigning i vandforbrug. Ca 6000 m3 

mere, blev udpumpet. Det har jo givet nogen ekstraudgifter hermed. Men vandværket kunne levere, kun et 

par gange måtte begge boringer i gang, for at følge med. 

Hele året 2018 ventede vi på at det nye anlæg blev færdiggjort, vi havde planlagt åbent hus sct hans aften, 

men måtte aflyse. Anlægget er nu færdigt og forbrugerne vil blive inviteret derop. Anlægget virker, og 

vandværket er hermed top moderne kørende. 

 

Der har været 2 brud på hovedledninger. Udfor Nyrupvej 24, en slutmuffe på hovedledning, var utæt. 

På ejendommen Solvænget 16 på markvej var der vand på vejen, jeg mente dog ikke vandværket havde 

ledninger der, men efter opgravning viser det sig at hovedledning til Vanløse, Bagmarken lå der, med 

stikledning til en stophane. Stikledning afmonteret, ledningsføring blev ændret!!!!   

 

Der er tilgået 2 nye forbrugere i 2018, en 3. her i 2019.  Der mangler kun 5 ejendomme som ikke er 

tilsluttet. 2 ejendomme er udmeldt/nedlagt.  

 

Ved aflæsning her ved årsskifte, kunne alle målere læses,  

Hvordan så det så ud statistikken. Der er udpumpet 60673 indtil 31-12-2018. der er aflæst 57066 m3 og det 

giver tab på 3607 m3 svarende til 5,94 % tab hvor det var på 5,6%, sidste år   Fordelt…………… 

 

Vandværket nærmer sig udskiftning af målere 6-8 år I den forbindelse er vandværket i kontakt med 

Kamstrup, om net aflæsning, der kører forskellige systemer, således at man kan nedtage målinger dagligt, 

og derved opfange brud hos forbrugerne. 

 

Vandkvaliteten stadig i top. 

En masse boringer på landsplan er lukket, flere boringer viser tegn på pesticid/, også her i kommunen, og 

er som sådan under observation. 

En analyse, af ny dato viser således, at boring 1, er totalt fri for pesticider, i alle parameter. 

Analyser på vandværk og hos forbruger, viser heller ikke tegn på pesticider. 

Derfor slapper vi ikke af, analyseprogrammer kører videre.  Et nyt analyseprogram er udarbejdet fra 

Kommunen. 

Nyrup Vandværk har bibeholdt Højvang Labatorium. 

Her på vandværket er vandet så rent, det er mindre end 1mml pr 100 ml (ikke målelig) så det holder sig 

indenfor lovgivningen. 

. Man kan følge med på Vandværkets hjemmeside om kvalitet.   www.nyrupvand.dk Man kan også se  

en mere detaljeret vandanalyse på GEUS Jupiter analyseprogram. 

 

Det rumler på Borgen om privatisering af vandværket, at det skulle drives som virksomhed, der er åbenbart 

mistro til hvile i sig selv princippet.! 

Dette kan dog blive resultat, i de små vandværker, hvis der ikke er friske lokale folk der tør tage denne 

tørn. 

På landsplan kan man se problemer med at skaffe folk til bestyrelser, og vandværker må lukke, og blive 

opslugt af større vandværker, og hvor ender det?? 

 

Krav om uddannelse kursus er gennemført. Hygiejne Driftleder Kvalitets m.v. 

Bestyrelsen har indledt en fordeling af aktiviteter, Peter har taget sig af Ledningsregistrering, Villy har 

ryddet og luge på vandværket og Lone var med rundt og aflæse målere, og det er nok noget vi skal 

fortsætte med, og det kræver at man tager den uddannelse der hører til arbejdet. 

Vandværkerne skal jo præcisere ledningers placering. LER systemet Her er vi godt kørende med 

GEOGISS ledningsprogram, som tidligere vist. Bestyrelsesmedlem Peter Henriksen, har overtaget denne 

registrering, og vandværket skal, anvise ledninger via LER systemet. 

Vandværket skal opdatere systemet, så mere præcise angivelser kan afgives. 



 

 

 

 

  

Hjemmesiden opdateres jævnligt, når der er vigtigt nyt, alarmering om driftsstop m.v. aktuelle ting kan 

studeres her regnskab vandanalyser flyttemeddelelse m.v. forslag til emner her modtages. 

Generalforsamling er også annonceret i Sorø Avis forrige tirsdag og selvfølgelig på hjemmesiden.  

Det er vigtigt at vandværket har dit rigtige mobilnummer, idet systemet også skal anvendes hvis der er en 

pludselig forurening og vandet skal koges m.v. men også anvendes ved driftsstop, ledningsarbejder m.v. 

 

At man a jour fører alarmsystemet SMS, det kræver som tidligere nævnt, at den enkelte meddeler 

ændringer i mobilnummer eller mail add. 

Ved ejerskifte kunne vandværket tidligere hjælpe med refusionsopgørelse. Efter indførelse af den nye 

datalov skal vandværket foretage afregning med sælger og opkræve a conto hos køber. Det gør ikke 

arbejdet mindre, og man kan frygte at en sælger render fra en gæld til vandværket. Vi har ingen mulighed 

for inddrivelse her. 

 

 

Det blev på sidste gen. Vedtaget at give vandværkets bestyrelse beføjelse til at, arbejde på en mulighed for 

at Stenlille på en eller anden måde overtager Vandværkets drift, uden egentlig sammenlægning. Idet en 

sammenlægning stiller Stenlille Vandværk i den situation at, man overstiger 200.000 m3 udpumpning. Og 

herved bliver underlagt Vandsektorlovgivningen, med en masse krav og bøvl. Dette hæves dog til 800000 

m3, men træder først i kraft 2021. 

 

Personligt syntes jeg, at det ville være synd og skam at overdrage et så moderne Vandværk, med en solid 

økonomi. Som i senere kan se. Det er i alle henseender et super firma, Lønnen er dog ikke noget at skrive 

hjem om. Men dette kan en ny bestyrelse rette. 

Jeg kan kun anbefale stillingen, selvom det kan være øretævernes holdeplads, er der også positive ting At 

vedligeholde sin IT. rutine, der bliver stillet IT udstyr til rådighed. At kunne levere rent vand til brugerne.  

Og det er jo ikke nødvendigvis en mand der kræves. En uddannet kontordame der evt. går hjemme på halv 

tid ville også være perfekt. 

. Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i året, vi har dog ikke holdt så mange møder, så ingen er 

overbebyrdet her. Tak forét 

   Dette skulle være ordene for det herrens år 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


