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   Dagsorden 

 
 

 

1 Valg af stemmetæller og dirigent 

 

2 Beretning om det forløbende år v/ Formanden 

 

3 Det reviderede regnskab forelægges v/ Kassereren 

 

4 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: Lars Pedersen, Flemming Madsen, Lars Holm 

Alle modtager genvalg. 

 

5 Valg af suppleant til bestyrelsen 

 

6 Valg af bilagskontrollanter 

På valg er Jesper Kyndal som modtager genvalg 

 

7 Behandling af indkomne forslag 

 

8 Eventuelt 

 

  

 

 

 

 



 

AD 1 Dirigent Rud Hansen 

 

 

AD 2 Formanden startede med at byde velkommen hvorefter der blev givet en orientering 

om bestyrelsens sammensætning.  

 

 Herefter beretning om det forløbne år ved Formanden. 

 

 Der er i 2014 blevet udført vedligeholdelse på boring nr. 1 som er fra 1963. Sugerøret som 

var af jern var tæret op. Det nye borerør er i rustfri. Samtidig med udskiftning af borerøret 

blev der foretaget en prøvepumpning for at se konditionen af boringen. Det viser sig at der 

er ca. 50 % tilbage af den oprindelige ydeevne. 

 Vandværket har i 2014 været forskånet for ledningsbrud som også kan ses på regnskabet. 

 Den nye boring på Engen som blev iværksat i 2013 er nu så langt fremskredet at der er 

monteret sugerør og hus samt ventilbrønd ved boringen og ved vandværket. Tilbage er sidste 

etape hvor den nye boring skal tilsluttes vandværket. Dette arbejde omfatter ca. 375 meter 

gravearbejde som vil blive sendt i udbud. Om sidste etape vil blive udført i 2015 afhænger 

af dialogen med den berørte lodsejer samt på de indkomne priser fra udbuddet.     

 Arbejdet med digitalisering af ledningsnet og ventilbrønde er færdig. Der er ca. 10 til 15 % 

af ledningsnettet som der ikke med sikkerhed kan kortlægges. Kortlægningen af de sidste % 

vil blive foretaget løbende i forbindelse med at der arbejdes på ledningsnettet. 

 Der er lovgivningsmæssigt besluttet at vandværkerne skal have et ledelsesprogram. Det 

daglige arbejde på vandværket og på ledningsnettet skal registreres i ledelsesprogrammet til 

senere dokumentation over for myndighederne. Vandværksforeningen FVD har udviklet et 

digitalt programmel ved navn TESYS hvor de daglige opgaver kan registreres og styres. I 

stedet for at investerer i FVDs programmel med efterfølgende årlig licens betaling, har 

Knabstrup vandværk valgt selv at udvikle et styringsprogram. Dette program har fået navnet 

KNABSYS. 

 Vi har i alt 254 målerbrønde hvor alle vandmålere er blevet udskiftet til den nye digitale 

vandmåler fra Kamstrup. Ud over udskiftningerne i målerbrønde, er der blevet udskiftet 20 

målere sidende inde for hos forbrugerne. Det har vist sig at batteriet i de gamle digitale 

målere har en kortere levetid end forventet.  

 Knabstrup vandværk har meldt sig ind i Holbæk vandråd. Holbæk vandråd er en forening 

som alle vandværker i Holbæk kommune kan melde sig ind i. Vandrådet har i 2014 bl.a. 

arbejdet med beredskabsplaner, tilblivelsen af et nyt regulativ, indhentning af tilbud på 

vandanelyser samt en fælles afregningspolitik over for Holbæk forsyning for indberetning af 

aflæsningstal. Holbæk forsyning benytter vandværkernes indberetningstal til fastsættelse af 

vandafledningsafgiften for hver enkel forbruger.  

 Knabstrup vandværk har i 2014 solgt 71.818 m3 vand til vandfællesskabet VN. VN som er 

en sammenslutning af vandværker i Nord Vestsjælland leverer vandet videre til Kalundborg 

forsyning. Ud over levering af vand til VN har Knabstrup vandværk i 2014 leveret 52.975 

m3 vand til egne forbrugere, heraf de 2,43 % målt som spild til bl.a. brandslukning m.m. 

 I 2015 forventes det at den nye boring bliver tilsluttet vandværket, og udskiftningerne af de 

gamle målere som mister strøm vil fortsætte efter behov. 

 

Formandens beretning godkendt. 

 

 

 



 

AD 3 

 Den 7. januar hvor aflæsningskortene skulle være afleveret var der 68 forbrugere som havde 

undladt at indberette deres aflæsningstal. Ud af disse 68 forbrugere blev 11 forbrugere 

besøgt for en kontrolaflæsning. Knabstrup vandværk foretager kontrolaflæsninger hos de 

forbrugere som året før ikke har indberettet deres aflæsningstal. Denne procedure for at 

kvalitetsikre de rigtige afregninger. 

 Den 1. februar hvor årsafregningen for 2014 samt 1. aconto 2015 skulle være betalt var der 

59 forbrugere som ikke havde betalt deres mellemværende med Knabstrup vandværk. Disse 

59 forbrugere fik fremsendt er rykkerbrev. 

 Den 15. februar var der 13 forbrugere tilbage som ikke havde betalt deres mellemværende 

med Knabstrup vandværk. Disse 13 forbrugere fik tilsendt en lukkevarsel. 

 Den 17. marts var der 2 forbrugere tilbage af de 13. Disse 2 forbrugere blev besøgt og 

præsenteret for et lukkebrev og et krav om straks betaling for at undgå en lukning af 

vandtilførslen. Der blev betalt og en lukning af vandtilførslen blev undgået. 

 Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viser i 2014 et overskud 

på kr. 225.701,00. 

 

AD 4 

 Genvalg til Lars Pedersen, Flemming Madsen og Lars Holm Nielsen 

AD 5  

 Valg af suppleant til bestyrelsen. Valgt blev Mogens Østergård. 

AD 6 

 Genvalg til Jesper Kyndal. 

AD 7 

 Ingen indkomne forslag. 

AD 8 

 Ingen bemærkninger 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand: Lars Pedersen Næstformand: Flemming Madsen Kasser: Leif Holm Nielsen 

Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård     

 

            Lars Pedersen    Lars Holm Nielsen  

-----------------------------------       ------------------------------------------ 
      Formand: Lars Pedersen             Vandværkspasser: Lars Holm Nielsen 

            lsp1@live.dk                   teknik@knabstrupvand.dk 

                   

 

             Leif Holm Nielsen   Flemming Madsen 
------------------------------------------        --------------------------------------------------- 

    Kasserer: Leif Holm Nielsen               Næstformand: Flemming Madsen 

                                recycling@leif-holm.dk                       

 

 

               Ejlif Lindegård 
    ------------------------------------------ 

   bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård 

               sneglepost 
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