
Referat generalforsamling Gøderup Vandværk 26.08.2021 
 

1. 
Knud blev valgt som dirigent. Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 24 personer er fremmødt, deraf er de 15 stemmeberettiget  
2. 
Formanden Simon aflagde bestyrelsens beretning for det for løbne år. 
 
Simon kunne berette at Gøderup Vandværk har rent vand – Det er ikke presset af pesticider mv. 
 
Eurofins foretager løbende prøver af vandet. Lejre kommune kontrollerer. Man kan se analyser på GV 
hjemmeside – I bedes selv holde øje. 
 
Der er 112 andelshavere på Gøderup Vandværk. 
 
2020 er der udpumpet 13994 m3 vand, hvilket er en stigning på 1100m3. Der er brugt mere vand under 
corona. 
 
Der er i 2020 været 2 arbejdsdage med gennemgang af vandværket. 
 
Der er været et forhøjet forbrug på Elforbrug i 2020 ifht. Tidligere år. Dette skyldes filter mv som står 
indenfor, udvikler kondens så pga. fugt er der opsat en affugter. Affugter har stået tændt længe hvilket at 
ført til et øget elforbrug på 4489,33 kwh, som svarer til kr. 10.101,00. 
Der er efterfølgende installeret styring til bestemt fugtigheds niveau indvendigt på vandværket. 
 
Man har måtte skrue op for råvandspumper pga. gl. boringer og deres tilstand. 
Der skal udføres video gennemgang af boringerne. 
 
Benyt SMS kæde – her skrives ud ved vandbrud, lukning af vandværk og ved renovering. 
 
Facebook gruppen Gøderups Venner benyttes også til meddelelser vedr. vandbrud og lukning af vandværk 
mm. 
 
Appel: Hold øje med våde pletter i tørre perioder – Kunne være tegn på vandbrud. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. 
Regnskabet blev gennemgået af formanden. 
 
Komm. note 2: GV har ikke haft brugt de kr. 55.000 på vedligehold. De bruges i 2021 til video inspektion. 
Boring 1 producerer for lidt – det er en stor investering 
Komm. Note 3: GV har udskudt køb af målere til 2022. Der holdes fast i de nuværende målere, så ingen 
udskiftning pt. GV vil gerne skifte til den rigtige type måler. Brugerne holder selv øje med forbrug. 
 
Alle andelshavere betaler – derfor inden skyldnere. 
 
Regnskabet blev godkendt af revisor. 
 



4. 
Budget for det kommende år forelagt. 
Komm. Note 4: Man har i 2020 sparet på godtgørelsen til bestyrelsen, det er sat på igen i budget for 2021.  
 
Investeringsplan for GV – GV ikke må oparbejde formue, men må gerne lave en investeringsplan. Se 
vedhæftede bilag. Her kan nævnes at i 2022 er disse investeringer - baneledning flyttes er en investering på 
kr. 400.000 og ny boring på vandværk koster kr. 300.000. 
 
Takstblad: Godkendt af Lejre Kommune 12.05.2021 
 
Da udgifter er skubbet, har GV er overskud. 
 
5. 
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse: 
 
Torben genvalgt 
Ole genvalgt 
Knud genvalgt 
Finn genvalgt 
 
6. 
Valg af revisor 
Thomas genvalgt 
Peter genvalgt 
 
7. 
Der har ikke været nogen indkomne forslag. 
 
Regnskab godkendt. 
 
8. 
Eventuelt: 
 
Banedanmark renoveret baneanlægget fra Roskilde til Ringsted. GV skal have ny vandledning, da den kun 
ligger 1 meter nede. Den skal ligge 2,3 meter nede. 
 
Det forventes at skal står klar 01.04.2022 – men Banedanmark er allerede forsinket. 
 
Der er 2 muligheder: 

1. Ny ledning under broen 
2. Ligge ny boring under banen 

GV benytter konsulent firma Sweco som bindeled mellem GV og Banedanmark. 
 
Hvis man ser på finansiering af dette er der 2 muligheder. 

1. Ligge udgiften på produktionsomkostninger 
2. Låne penge – Kommune Kredit 

 
Der har været taget prøver af vandhanevand i Gøderup og her så prøverne fine ud. 
 
 


