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1. 
Knud blev valgt som dirigent. Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. 
Formanden Simon aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
Simon kunne berette at Gøderup Vandværk har rent vand – Der er udtaget 7 prøver i 2021 af Eurofins. 
 
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. 
 
2021 er der udpumpet 13755 m3 vand, hvilket er et lille fald fra 2020. 
 
Elforbruget er faldet ifht. 2020. Der er brugt 13301 kWh.  
 
Der har været et spild på 11,5% i forsyningsområdet. 
 
Vedligehold 2021 – bygning og udeareal. 2021 igangsatte GW ny baneledning. 
 
Der er indhentet tilbud til 2 nye vandboringer pga. de er gamle. Der er taget kontakt til Lejre Kommune 
omkring finansiering gennem Kommune Kredit.  
Der blev rejst spørgsmål omkring, hvorfor der ikke blev opkrævet et beløb pr. andelshaver, så man var fri 
for et lån. Prisen vil være ca. 3000 kr. pr. boring pr. andelshaver. Her har bestyrelsen vurderet, at den 
bedste løsning for alle parter vil være finansiering gennem Kommune Kredit. Det er en 20 årig investering, 
en boring holder i ca. 50 år. 
Det koster 880.0000 kr. + moms for 2 nye boringer. Det kan finansieres gennem Kommune Kredit for under 
1%. Har været gennem banken omkring finansiering, men banken var for dyr en rente på 10%. 
 
GV er et A.M.B.A, hvilket betyder at GW ikke må have formue – af samme grund vil det være bedst med 
finansiering gennem Kommune Kredit.  
 
BNBO – Der er fokus på områder tæt på boringer – det drejer sig om 2 områder bag Højvangsvej. Der tages 
fat i de beboere, som har jorden. Lejre Kommune indkalder til informationsmøde. 
 
GV har et godt ledningsnet, der har ikke været nogle vandbrud i 2021. 
 
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. 
 
Stor tak skal lyde til de frivillige. 
 
Beretningen blev godkendt. 



3. 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Carsten 
 
Regnskabet ligger på hjemmesiden. 
 
Komm. note 2: Budget 2022 er vedligeholdelse sat til 250.0000 kr. Udgifter til vandledning. 
Komm. Note 2: El er hævet pga. forhøjede afgifter. 
Komm. Note 3: Ledningsnet i Langvad sat i bero, hvorfor budgettet for 2022 er 50.000 kr. lavere. 
Komm. Note 4: Ingen store udsving 2021 kontra budget 2022.04.04 
Komm. Note 8: Anlægsaktiver faldet i værdi pga. afskriver 
 
Alle andelshavere betaler – derfor inden skyldnere. 
 
Regnskabet viser et underskud på 164.0000 kr. Det skyldes underboring til 130.0000 kr. samt ingeniør til 
20.0000 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt af revisor. 
 
4. 
Budget for det kommende år forelagt. 
 
Investeringsplan for GV – GV ikke må oparbejde formue, men må gerne lave en investeringsplan.  
450.0000 kr. pr. år – hvilket holdes inden for driften, så ingen Mer betaling til brugerne. 
 
Takstblad 2022 – ligger på hjemmesiden. 
Som noget nyt pr. 2023 opkræves fast årligt bidrag pr. lejemål – svarende til 900 kr. pr. lejemål. Før blev det 
opkrævet pr. boligenhed.  
 
Budget godkendt. 
 
5. 
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse: 
 
Ole genvalgt 
Knud genvalgt 
Finn genvalgt 
 
6. 
Valg af revisor 
Thomas genvalgt 
Peter genvalgt 
 
7. 
Der har ikke været nogen indkomne forslag. 
 
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 stå klar 01.04.2022 – men Banedanmark er allerede forsinket. 


