
Ordinær Generalforsamling 
Liseleje Vandværk

9. august 2020



1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Thea Wulff Olesen, Tom Falk Hansen og Solbritt 
Christiansen, der alle opstiller til genvalg. Valg af 2 suppleanter. 

7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt

DAGSORDEN



1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsens forslag : Carl Gustaf Jespersen fra August Jørgensen Advokater



2. BESTYRELSENS 
BERETNING

a. Ledelsens beretning i Årsrapporten
b. Orientering No. 37



Økonomisk 
overblik

• Resultatet er bedre end budgetteret p.g.a. reducerede
produktionsomkostninger som følge af en udskydelse af
renoveringen af vandledningen på Liselejevej til 2020

DKK 2019 DKK 2018

Resultat 194.153 133.372

Balance 9,60M 10,34M

Egenkapital 1,56M 1,36M



Omsætning

Faldet fra DKK 2.1 mio. i 2018 til DKK 1,9 mio. i 2019;

• Ekstraordinær høj omsætning i 2018 på grund af 4 
nye forbrugertilslutninger samt et særdeles højt
vandforbrug som følge af den varme sommerperiode.

• Mindre afvigelse på DKK 25.000, idet
forbrugsafregningen for 2019 alene omfatter
perioden januar – november. Forbruget for december
2019 afregnes med 2020 afregningen.



Ledelse & administration

• Per 1. januar 2019 Den indgående- og udgående fakturering er samlet hos Vandværkernes EDB Service;

• Giver et samlet billede af økonomien 

• Besparelser i administrationen 

• Overførsel af data fra Halsnæs Forsyning, éngangsomkostning kr. 38.400. 

• Første opkrævning fra Vandværkernes EDB Service udsendt per brev, øgede udgifter til porto i 2019.

• August 2019 Suppleant Solbritt Christiansen tiltræder som medlem af bestyrelsen. 

• Den ordinære generalforsamling i august 2019 Kim Wessel-Tolvig og Jens Jørgen Lind genvælges til bestyrelsen og 
yderligere vælges to nye medlemmer Ole Stage og Henry Albertsen. 

• Den ekstraordinære generalforsamling i november 2019  Det mod bestyrelsen fremsatte mistillidsvotum bliver 
nedstemt med stort flertal for den siddende bestyrelse, der således fortsætter uændret. Afholdelse af den ekstraordinære 
generalforsamling har medført ekstraordinært store udgifter til afholdelse af de to generalforsamlinger på kr. 60.344.



Nyt Vandværk

Fremlagt på ekstraordinær generalforsamling i 2019 – ingen ændringer ifm. revision
Lån i KommuneKredit på DKK 8 mio. + likvide beholdninger. 
2019: Første afdrag på gæld DKK 270.000. Renteudgifter og garantiprovision DKK 181.000.
Afdragene vil stige i lånets løbetid i takt med at renteudgifterne falder. 
Afskrivningerne: Bygninger DKK 109.000 årligt - Produktionsanlæg og maskiner DKK 218.000. 



Produktion samt vedligehold af ledningsnet og boringer

• Én større ledningsrenovering på Classensvej samt nogle mindre renoveringsopgaver 
vedligehold af renoveringsnettet udgør en langt mindre post end budgetteret.  

• Hovedprojektet med ledningsudskiftning af størstedelen af Liselejevej er udskudt til
2020/2021, hvor første etape er udført. Der er konstateret et betydeligt vandspild, der er
lokaliseret til en større læk på en gammel jernledning på Colibristien, hvilken renoveres i
2020. 

• Kraft VVS fra Frederiksværk; Samarbejdet er nu overgået til en fast aftale om at ansætte
Jonas fra Kraft VVS som driftsbestyrer. Dette bevirker en øget udgift til serviceaftalen fra
medio 2019 og fremefter. Den samlede udgift til driften af vandværket ventes ikke at stige
ifm. ændringen. 

• I 2019 skiftede vandværket el-leverandør fra Ørsted til Frederikshavn Forsyning, hvilket har 
medført en større reduktion i prisen for elforbruget



DRIFTSFØRER - vagttelefonen: 88 44 05 15
Forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage



NVOC

• NVOC er som det ses af figuren 
ikke noget nyt problem. Selv langt 
tilbage i tiden var man opmærksom 
på, at der kunne være en udfordring 
med organiske stoffer i vandet. 
Tidligere talte man om et 
permanganattal (navngivet efter den 
målemetode, man brugte 
oprindeligt). Det begreb blev pr. 1/1 
2002 erstattet af NVOC, som dog 
udtrykker det samme.

Kravet til NVOC har ikke en direkte sundhedsmæssig betydning. 
Rundt omkring i landet gives der dispensation – også for højere 
værdier, end vi har at gøre med. Men stofferne kan medføre 
misfarvning af vandet og kan potentielt danne grobund for 
bakterievækst – hvilket da ville give sig udtryk i forhøjede 
kimtal. Disse gener ser vi dog ikke.

NVOC er et naturligt forekommende stof, der typisk kommer fra 

humuslag, som vandet passerer frem til indvindingsboringen. 

Denne stofsammensætning ses flere steder ved Sjællands 
nordkyst. 



Hårdhed

Hårdhed [°dH] Inddeling

0–4 Meget blødt

4–8 Blødt

8–12 Middelhårdt

12–18 Temmelig hårdt

18–24 Hårdt

24–30 Meget hårdt

>30 Særdeles hårdt

(°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg 
opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.





3. ÅRSRAPPORT



Resultat



Omsætning



Produktion



Administration



Bestyrelse- &
Møder



Aktiver



Passiver



4. BUDGET



Liseleje Vandværk, Projektplan 2020 -2021



Kommunens plan for asfaltering

Liseleje Vandværks ledningsnet



Gennemført 2019-2020
Liselejevej, etape Lisehøjvej – Østerledsvej
Colibristien – vandspild og nødvendig reparation
Boring 4 – Pumpeskift - planlagt vedligehold 

Planlagt 2020 - 2021
Liselejevej, etape Østerledsvej - Poppelkrogen
Colibristien – vadspild udskiftning af jernledninger
Rensebrønd, adgang til rensning af råvandsledning
Åkjærsvej, under åen
Supplerende stophaner, fex Ewaldsvej og Havretoften

Også relevant og ønskeligt:
Generel udskiftning af jernledninger
Opfølgende ‘midtbyen’
Opfølgende ‘Haldvej mm’



Planlagt udskiftning af pumpe, boring 4, juli 2020

Brøndborer parkerer bilen, Et kig ind i boringshus, Eksisterende pumpe løftes, Rengjort pumpe sænkes på plads



‘Rensebrønd’ skal monteres i skoven ved Boring 5



Finansiering Realiseret
DKK

Prisoverslag
DKK

2020

Liselejevej etape Lisehøjvej - Østerledsvej 582.150

Nedsætning af rensebrønd, rensning af råvandsledning 100.000

Colibristien – udskiftning af jernledning – omlægning af ledningsføring og etablering af stophaner
Anslået 1.170.000 DKK i alt

39.036 1.130.000

Reparationsarbejder og nye stophaner 37.794 60.000

I ALT 2020 658.980 1.290.000

2021

Liselejevej etape Østerledsvej - Poppelkrogen 700.000

Åkjærsvej, sikring under åen 110.000

Reparationsarbejder og nye stophaner 100.000

I ALT 2021 910.000

2022 og frem
Ole Jensensvej, Ole Rasmussensvej, L.P.Rasmussensvej, Strandvej, opfølgende arbejder
Opgradering af nødtilslutning til Assendløse vandværks forsyning
Vejene vest for Hyllingebjerg, opfølgende arbejder
Udskiftning af eksisterende jernledninger 



Kommentarer til prisoverslag

For prisoverslag spiller det blandt andet ind

• Hvilken overflade vejen har: grus eller asfalt

• Hvor mange tilslutninger der skal etableres til veje og til andelshavere

• Hvor meget trafik der skal tages hensyn til, og om der skal lægges 
køreplader over udgravninger eller ‘blot’ spærres af

• Om der er overgange mellem forskellige ledningsmatrialer

• Ledningens dimension



5. TAKSTBLAD



Takstblad



6. BESTYRELSE & 
SUPPLEANTER



Bestyrelse 2019/2020

Thea Wulff Olesen (Formand) - Strategi, ledelse, økonomi og jura

Kim Wessel-Tolvig (Næstformand) - Beredskab og risici

Jens Jørgen Lind (Sekretær) - Kommunikation, udbud og kontrakter

Tom Falk Hansen (Teknik & IT) - egen IT- og televirksomhed,  
projektledelse og økonomi

Solbritt Christiansen (Projekter) – ingeniør, underviser DTU, 
vandforsyning, klimatilpasning

Ole Stage - tilbudsgivning, projektledelse, samarbejde i projektteams

Henry Albertsen – VVS–mester gennem 30 år, bor i Liseleje

Jørgen Christoffersen (suppleant) – økonomi og vandværksledelse

Thomas Sunke (suppleant) – events, teambuilding, netværk



7. REVISOR & 
KRITISK REVISOR



Revisor 2019/2020

Forslag:  Genvalg

Intern Kritisk Revisor 
– Jørgen Schwartz Forslag: Ny kandidat



8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag



9. Eventuelt



Status Liseleje Vandværk

VANDKVALITET GOD
- LAVE KONCENTRATIONER AF NATURLIGT 

FOREKOMMENDE STOFFER

- INGEN MILJØFREMMEDE FORURENINGER

MASSER AF VAND
LEDNINGSNET – EN DEL RENOVERINGSARBEJDE FORUDE


