
 
FORMANDENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. JANUAR 2018. 
 
 
Jeg  plejer gerne at starte min beretning med at sige, at vi igen i år har haft et 
tilfredsstillende og roligt år.  
Vi har haft et tilfredsstillende år, men jeg synes ikke, vi kan sige, at vi har haft et 
roligt år. 
Der bliver efterhånden - helt rimeligt - stillet større og større krav til os, hvilket 
følgelig også kræver mere og mere arbejde fra bestyrelsen og medarbejdernes side. 
Det gælder både teknisk og regnskabsmæssigt. 
 
Det regnskabsmæssige vil jeg overlade til vor forretningsfører Svend Svendsen at 
redegøre for under næste punkt på dagsordenen 
 
Vi har i dag 1595 forbrugere og 1298 andelshavere. En lille stigning fra sidste år, som 
primært skyldes udstykningen på Hjortekærvej. 
Vi har udpumpet ca. 152.000 m³ vand,  hvilket er lidt mindre end sidste år. 
I ovennævnte tal har jeg ikke taget de igangværende 14 byggesager med, så vi har 
reelt 1312andelshavere..  
 
Takstmæssigt har vi i 2018 været i stand til at beholde den samme m³ afgift på 5 kr. 
excl. moms som i 2016 og 2017, ligesom vi har bibeholdt den samme faste afgift 
som i 2017.  
Statsafgiften på ledningsført vand- den såkaldte vandskat- er dog steget lidt fra 6,25 
til 6,37 kr.  Vandskatten har vi ingen indflydelse på, så det kan vi bare tage til 
efterretning. 
 
Som jeg orienterede om på sidste års generalforsamling,  har vi indgået et 
samarbejde med Them vandværk, hvor vi lejer deres driftsleder René Birk, således 
at han passer både Them vandværk og Virklund vandværk.  
Som jeg også nævnte sidste år er det kun en midlertidig løsning, og vi arbejder p.t. 
på at skabe et fælles driftsselskab for de 2 værker, forstået således at begge værker 
bibeholder deres fulde selvstændighed, men at vi laver et fælles selskab, hvor vi i 
første omgang lægger alt det tekniske og på sigt også det regnskabsmæssige.  
Altså alle de ting, hvor vi nu laver mere eller mindre det samme i Them og hos os i 
Virklund, og hvor vi kan opnå nogle omkostningsmæssige besparelse ved at slå det 
sammen. 
 
Der er dog en del såvel juridiske som skattemæssige problemer i det. 
En af udfordringerne er bl.a. at Them – primært på grund af mejeriet – pumper 
mere end 200.000 m³ vand op om året, hvilket gør dem skattepligtigt, modsat os, 



som er skattefri. Vi skal være 100 % sikre på, at vi ikke bliver skattepligtig ved at lave 
et fælles driftsselskab.  
Ligeledes skal vi have fastlagt hvilke værdier, der skal over i det fælles selskab. 
Alt sammen noget vi selvfølgelig har såvel et revisionsfirma, som deres jurister til at 
se på. 
Ligeledes kunne man måske tænke sig at andre naboværker på et tidspunkt  kunne 
optages i selskabet. 
 
Som omtalt i dagspressen, herunder i  ”Den lokale ” sidste onsdag, så står vi lige 
foran en total ombygning/ renovering af det værk, som ligger på Rosenborgtoften.  
Billedlig talt river vi hele værket ned, så kun soklen står tilbage, hvorpå vi så bygger 
det nye værk. 
Værket er ca. 30 år gammelt og på alle måder forældet. 
Bl.a. ledes det vand vi bruger til at skylle filtre med direkte ud i kloakken, hvilket 
koster os ca. 120.000 kr. hvert år i kloak afgift til Silkeborg forsyning. 
 
I det nye anlæg genbruger vi skyllevandet i et lukket system, så vi sparer kloak 
afgiften. Med det nuværende meget lave renteniveau, kan vi forrente en meget stor 
del af ombygningen med denne besparelse og som det ser ud lige nu, forventer vi at 
vi kan klare renoveringen uden at forhøje vandpriserne. 
Renoveringen svarer på mange måder til den renovering man sidste år foretog på et 
af værkerne under Them vandværk, så allerede her kan vi se en af fordelene ved et 
tættere samarbejde med Them. Vi kan på godt og ondt drage fordel af de erfaringer, 
man har gjort her. Ikke mindst vedr. priser. 
 
Under renoveringen vil værket af gode grunde være ude af drift, så inden vi gik i 
gang skulle vi være 100 % sikre på, at værket på Thorsøhøjen kunne klare 
forsyningen til hele Virklund., så igennem det det sidste år, har vi i perioder 
forsøgsvis haft Rosenborgtoften lukket ned og udelukkende kørt på Thorsøhøjen.  
Alt sammen med godt og tilfredsstillende resultat. 
 
Hvilket i parentes bemærket betyder meget, da vi nu ved, at skulle vi få en 
forurening på det ene værk, eller at en af værkerne af den  ene eller anden grund 
bliver sat ud af drift, så kan vi klare forsyningen fra det andet værft. 
 
Vi har nu kørt med vores nye elektroniske målere i over et år. Foreløbig aflæser vi 
dem hver 3. måned og har således mulighed for langt tidligere end tidligere, at gøre 
vore forbrugere opmærksom på, hvis de har et unormalt højt forbrug, hvilket jo 
kunne indikere et brud i deres installation et eller andet sted. 
Vi må sige, at vi udelukkende har gode erfaringer med de nye målere. 
 



For nogle måneder siden stod der i dagspressen en del om pesticiden Cloridazon, 
som man ikke tidligere har kontrolleret for, men som nu var fundet i boringer 
forskellige steder i landet. Giften havde man tidligere brugt til sprøjtning af bl.a. 
roemarker og i gartnerier. Da vi tidligere havde en del både roemarker og gartnerier 
i Virklund, valgte bestyrelsen at lave en ekstra kontrol for dette stof.  
Målingerne viste heldigvis, at vi overhovedet ikke havde det i vore boringer. 
Fremover vil kontrollen for cloridazon indgå i de normale målinger vi får foretaget. 
 
Her pr. 25. maj træder nye regler for : ” Persondataforordning og IT- sikkerhed ” i 
kraft.  
Sagt på almindelig dansk, betyder det at virksomheder- herunder Virklund 
Vandværk – skal sikre sig, at de oplysninger vi ligger inde med om vore andelshavere 
ikke kan falde i uvedkommendes hænder. 
Reglerne er ret omfattende og såfremt myndighederne ved kontroleftersyn kan 
konstaterer, at vi ikke har styr på disse data, kan vi idømmes bøder. 
Vi er dog godt med og vil inden ikrafttrædelsen have lavet de procedurer og 
dokumentationer som kræves.  
 
Som nævnt sidste år har Naturstyrelsen de sidste år været i gang med en 
grundvandskortlægning af hele landet, altså hvor får vi vores vand fra. 
 
Områderne over reservoirerne vil i forskellig grad blive pålagt begrænsninger i 
gødning og lignende, hvilket vil medfører en form for erstatning til de enkelte 
jordejere. En del af disse erstatninger vil blive pålagt de enkelte vandværker. 
I hvor stor en grad det vil påvirke vores økonomi,  ved vi ikke endnu, men for nogle 
værket vil det givet blive et stort problem, at afholde disse udgifter.  
Umiddelbart - så vidt vi ved d.d. – går vi ikke helt fri for erstatning i et eller andet 
omfang, men regner ikke med, at det vil medføre større udgifter. 
 
Som det fremgår af dagsordningen har vores mangeårige bestyrelsesmedlem Jens 
Kristian Lemming valgt at trække sig tilbage fra bestyrelsen. 
Jens Kristian har gennem flere  omgange ydet en stor indsats for vandværket, hvor vi 
gennem årene har kunnet drage fordel af hans store viden. 
. 
Jeg vil gerne her takke Jens Kristian for hans indsats og for et godt samarbejde i 
bestyrelsen. 
 
Det fører mig frem til at jeg gerne her til sidst vil sige, at jeg synes, vi har et 
ualmindelig godt samarbejde i bestyrelsen, både bestyrelsesmedlemmerne 
indbyrdes men også med vores forretningsfører Svend Svendsen og vor driftsleder 
René Birk, hvor tingene bliver løst på en god / tilfredsstillende og afslappet måde. 
 



 


