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 Jørlunde den 30. januar 2014 

 
 
Til 
Medlemmerne af Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. 
 
Emne: 
Afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling samt den ordinære generalforsam-
ling tirsdag den 18. februar 2014. 
 
1. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 
2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 
3. Det reviderede og godkendte regnskab for 2013. 
4. Budget for året 2014. 
 
 
1. Der indkaldes herved til en ekstraordinær generalforsamling samt efterfølgende vandvær-
kets ordinære generalforsamling 
 

TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR 2014 KL. 1900 henholdsvis kl. 1910  
PÅ 

METALSKOLEN JØRLUNDE. 
 

I modsætning til de tidligere år afholdes vandværkets generalforsamling denne gang en 
hverdags aften og ikke som tidligere en lørdag med et efterfølgende frokosttraktement i Me-
talskolens kantine. Det skyldes de ændrede økonomiske rammer for afholdelse af møder på 
Metalskolen.  

 
2. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fremgår af vedlagte bilag 1. På sid-
ste generalforsamling foreslog bestyrelsen at annullere vedtægternes krav om annoncering 
af indkaldelsen til generalforsamlingen i en lokal avis. Forslaget blev vedtaget, men kunne 
ikke endelig godkendes på grund af for få fremmødte. Bestyrelsen anbefaler denne ved-
tægtsændring godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
3. Den ordinære generalforsamling gennemføres jf. vedtægternes § 8, og dagsorden fremgår 
af vedlagte bilag 2. 
 
4. Der vedlægges som bilag 3 og 4 en kopi af det reviderede og godkendte regnskab 2013 
samt budgettet for året 2014. 
 
5. Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet mv. 
skal alle almene vandværker informere deres forbrugere om vandets kvalitet. 
For Jørlunde Østre Vandværk gælder, at der i 2013 er foretaget de ordinære vandanalyser 
dels i ledningsnettet på Metalskolen ved en begrænset kontrol dels ved afgang fra vandvær-
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ket ved en normal kontrol. Desuden en ekstraordinær analyse for organiske mikroforurenin-
ger samt en ekstraordinær analyse af råvandet i boring nr. 1. 
Vandværkets vandkvalitet har i de seneste mange år overholdt alle grænseværdierne. På 
grund af at der i de foregående år har været påvist et lille indhold af BAM – dog langt under 
grænseværdien - har vandværket også i 2013 iværksat ekstraordinære analyser for BAM. 
Analyserne har påvist, at der i råvandet – men ikke i drikkevandet - er meget lille indhold 
BAM på 0,011μg/l. Selv om indholdet af pestcider er meget langt under grænseværdien, bør 
der generelt ikke være spor af miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Samlet set er vandets 
kvalitet tilfredsstillende, men vandværket vil også i 2014 fortsætte med at følge udviklingen af 
indholdet af BAM i drikkevandet med ekstraordinære analyser. Vandværket har i år fået op-
rettet en hjemmeside. Bestyrelsen har derfor valgt i år at henvise til vandværkets hjemme-
side på adressen: http://joerlundeoestvand.wordpress.com, hvor de eksakte analyseresulta-
ter kan læses under fanebladet "Vandkvalitet". 

Bestyrelsen har naturligvis analyserapporterne med til generalforsamlingen. 
  
6. Vandværkets økonomi må betegnes som værende tilfredsstillende. Vandværkets afgift pr. 
m3 vand er derfor uændret i 2014 og er således fortsat kr. 7,81 pr. m3. Imidlertid medfører 
de nye afgifter på ledningsført vand, at vandafgiften til staten er 7,86 kr., hvilket samlet giver 
15,67 kr. pr. m3. Afgiften for at blive tilsluttet vandværket er blevet reguleret ud fra FVD vej-
ledning og indeks for ledningsarbejde, således at en normalforbruger skal betale ca. 86.000 
kr. for at blive tilsluttet vandværket. Alle beløb er inkl. MOMS. 
 
7. Vandværket har i 2013 udpumpet i alt 17.946 m3, hvortil skal fratrækkes leveret vand i 
februar 2013 til Jørlunde By Vandværk 1100 m3 samt til Danish Agro 66 m3. Det registrere-
de forbrug ved andelshaverne er opgjort til 14.991 m3. Det giver et meget stort svind på 
1.789 m3, hvilket er et svind på 9,9 %. Det vurderes, at der også i 2013 har været fejl ved 
Metalskolens måler, som derfor er blevet udskiftet i januar 2014.  
 
8. Vandværket har i 2012 indgået en aftale med Frederikssund Forsyning om anvendelse af 
Forsyningens SMS service. Som modydelse skal vandværket informere Forsyningen om 
målerdata for nye vandmålere. Denne SMS service kan anvendes for hurtigt at kunne infor-
mere vandværkets forbrugere i tilfælde af afbrydelse i leveringen af vand - enten planlagt 
eller ved driftsstop - samt i alvorlige tilfælde ved forurening af drikkevandet. Det er en forud-
sætning for at kunne være med i Forsyningens og dermed vandværkets SMS service, at 
mobiltelefonen er registreret på ens adresse i vandværkets forsyningsområde. Dersom dette 
ikke er tilfældet, og man ønsker at være med i SMS ordningen, kan man gå ind på Frede-
rikssund Forsynings hjemmeside og under Selvbetjening tilføje ens mobiltelefonnummer på 
ens adresse som forbruger. Tilsvarende kan man slette et mobiltelefonnummer, dersom man 
ikke ønsker at have det tilknyttet SMS service. Dette link kan anvendes: 
http://www.frederikssundforsyning.dk/selvbetjening/sms-tjeneste. 
Da vandværket i akutte situationer vil anvende en SMS, som det primære kommunikations-
middel til forbrugerne, skal forbrugerne opfordres til at lade en mobiltelefon være registreret 
på adressen i vandværkets område. 
   
9. Generalforsamlingen gennemføres i 2014 ligesom i de tidligere år på Metalskolen og be-
styrelsen håber, at der også uden frokosttraktementet vil komme mange andelshavere til 
årets generalforsamling. Der vil være øl/vand til deltagerne.  

 
 

Med venlig hilsen og på gensyn på tirsdag den 18. februar 2014 
 

Bestyrelsen 

http://joerlundeoestvand.wordpress.com/

