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Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2019-2021  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Lena Huus  (modtager genvalg) 

Anette Kottal  (modtager genvalg) 

Per Antoni  (modtager  genvalg) 

7. Valg af suppleanter, på valg er: Niels M. Hansen (modtager genvalg) 

Henrik H. Hansen  (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

   

Bemærk: Det er kun andelshavere der har stemme- og valgret 

Forbrugere ved Fraugde - Over Holluf Vandværk er velkomne til at overvære 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er Fraugde - Over Holluf Vandværk vært ved et let 

traktement. 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 17. marts. 
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Årsberetning 2019 
 

Vandværket i tal 2018 

Vandværket har kørt godt i 2018 og vi har ikke haft store udfordringer som 

reparationer og lignende. 

Fraugde- Over Holluf Vandværk forsyner 887 brugere og der har været en tilgang på 

6 brugere i 2018. 

Vi har pumpet 96288 m3 ud i 2018 mod 92148 m3 i 2017. 

 

Vandkvaliteten 
Vores største fokus er igen på pesticider i vores drikkevand. Vi er stadig underlagt 

skærpet tilsyn fra kommunen, hvilket vil sige et øget antal vandprøver, da vores 

indhold af Desphenyl-Chloridazon gennem året, i nogle tilfælde, har ligget en anelse 

over grænseværdien. De seneste prøver har dog været fine og ligger under 

grænseværdien. 

Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af en sprøjtegift man har brugt til 

roemarker i perioden 1964 – 1996. Da jordforholdende har stor indflydelse på hvor 

lang tid det tager for pesticider at nå vores grundvand, kan vi ikke vide hvad 

fremtidsudsigterne er, hverken for Desphenyl-Chloridazon eller andre pesticider.  

 
                Desphenyl-Chloridazon 

Regeringen arbejder på ny lov om beskyttelse af vores 

grundvand i Danmark. Der vil evt. komme lov om større 

sprøjtefri zoner omkring boringer, men vi afventer det 

endelige resultat og samtidig arbejder vi på at finde et sted til 

en ny boring. Vi har udtaget vandprøver forskellige steder, 

men har endnu ikke fundet en egnet kildeplads.  

Vi forventer at finde en permanent løsning i løbet af 

2019/2020, da vi ønsker at bevare vores vandværk og levere 

godt vand til konkurencedygtige priser til forbrugerne. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Der udtages vandprøver 

på vandværket 
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Inspicering af rentvandstank 
 

I starten af 2019 har vi fået inspiceret vores drikkevandstank. Vi havde besøg af et 

team fra JH DYK, som er et firma med speciale i inspicering af drikkevandstanke i 

drift. Teamet bestod af 3 mand, hvoraf to dykkede på skift. 

Klargøring af udstyr tog ca. en time, da der var stor fokus på hygiejne. Alt, både 

udstyr og dykkere, blev desinficeret før adgang til tanken. 

Dykker desinficeres før adgang til rentvandstanken 

Under dykningen kunne vi 

følge med fra en skærm i 

bilen og se hvordan tanken 

har det. 

De var meget omhyggelige 

og arbejdet tog det meste af 

dagen. De støvsugede 

bunden for kalk og  

resultatet er at vores 

rentvandstank er i god 

stand og at der ikke var 

nogen bemærkninger. 

 

 

 

 

Dykker på vej op efter dykning i rentvandstanken 
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Bunden støvsuges for kalk 

 

Kurser 

Bestyrelsen deltager løbende i kurser. I 2018 har Søren og Lena deltaget på kursus 

om den nye persondatalov som trådte i kraft i 2018 og vi har lavet kontrakt med Vand 

Center Syd på korrekt håndtering af vores data. 

Desuden har Per og Lena har deltaget på hygiejnekursus. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og bestyrelsen vil takke alle 

andelshavere og minde om vores hjemmeside på www.fraugdevand.dk 

 

PBV Lena Huus 
 

 

http://www.fraugdevand.dk/
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Planlagte arbejder i 2019 
 

- Ændring af indvindingsstrategi på baggrund af intensiverede undersøgelser. 

Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand. 

- Udskiftning af ca. 300 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen 

- Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og 

efterses. 

- Sløjfning af vandværkets boring 5 

- Rengøring af  råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket.  

- Servicering af filteranlæg, herunder demontering og rensning af samtlige 

ventiler 

- Forskønnelse af grønne områder omkring vandværket 

- Nyt tag på vandværket 

- Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og 

giver overblik over driftsrutiner. 

Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført 

hygiejnekursus. 
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TEMA: Pesticidrester i drikkevandet – fortsættelse.. 

 
Det er nu almindeligt kendt at der flere steder er 

pesticidrester i vores grundvand. 

Sprøjtegift i drikkevandet er så stort et problem, at mange vandværker bliver nødt til 

at blande forurenet vand med rent vand for at komme under grænseværdien. 

Alene på Fyn er der blevet fundet sprøjtegift i 256 drikkevandsboringer i løbet af de 

seneste fem år. 

Ifølge en opgørelse, som Geus har lavet for Miljøstyrelsen, fik 126 vandværker i 

54 danske kommuner vand fra en eller flere forurenede drikkevandsboringer, hvor 

indholdet af sprøjtegift var højere end tilladt. 

 

Særligt slemt på Fyn 
Vandværkernes brancheorganisation, Danva, kender ikke omfanget. Men ifølge 

seniorkonsulent Claus Vangsgård er det en metode, der bliver anvendt mange steder. 

- Jeg vil tro, at rigtig mange vandværker bliver nødt til det. Især på Fyn, hvor mange 

vandværker er hårdt ramt af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon, siger 

Claus Vangsgård og fortsætter: 

- Vi vil helst anvende vand uden rester af sprøjtegift, men verden er nu engang skruet 

sådan sammen, at mange bliver nødt til det. Vandværkerne holder indholdet af 

sprøjtegift så lavt som muligt og forsøger at finde rene drikkevandsboringer. 

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, 

juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift. 

Når man finder sprøjtegift i grundvandet, er det derfor ikke altid klart, hvor giften 

kommer fra. 

Mange af de sprøjtegifte, som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for 

mange år siden og er blevet ulovlige i dag. 

 

Sidste skud på stammen… 
Et nyt og ukendt stof (registreret i drikkevand) er dukket op i vandboringer på 

Sjælland og mindst to steder på Fyn. 

Det drejer sig om stoffet Dimethylsulfamid (DMS). 

Stoffet er hidtil ikke set i dansk drikkevand og er ikke det samme som stoffet 

desphenyl-chloridazon, der sidste år forårsagde lukninger af flere fynske værker.. 

 



 9 

 

 

Historie: 

 

August 2017:  

Det hidtil ukendte pesticid-rest Desphenyl Chloridazon (DPC) er fundet i boringer i 

Esbjerg og Slagelse og har lukket to vandværker på Fyn. 

Oktober 2017:  

Miljøstyrelsen er af flere omgange blevet advaret om DPC, uden det førte til test af 

drikkevandet. DPC observeres nu i mange vandboringer på Fyn. 

December 2017:  

Det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol, er ifølge forsøg i 

Varslingssystemet for Pesticider, VAP, ved at sive ned til grundvandet. 

Marts 2017:  

Det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol er fundet udbredt i den såkaldte 

grundvandsovervågning. Det viser et nyt notat fra Miljøstyrelsen. 

Marts 2018:  

En ny opgørelse viser at DPC er den hidtil største enkeltforurener af 

drikkevandsboringer. Hver tiende af i alt 1698 undersøgte drikkevandsboringer har 

for højt niveau af pesticid-resten. Det fastslår et notat fra forskningsinstitutionen 

GEUS. 

Juni 2018: 

Stoffet Dimethylsulfamid (DMS) lukker flere vandboringer i hovedstaden og enkelte 

boringer på Fyn. 

 

Hvad sker der lokalt: 

Fraugde - Over Holluf Vandværk har foreløbigt lukket én boring som følge af stoffet 

DPC. 

De øvrige to boringer har rigeligt med vand – men indholdet af DPC er i den høje 

ende. 

Vandværket foretager i øjeblikket vandanalyser på kendte og ukendte vandboringer i 

området for at finde en ny kildeplads med rent vand.. 
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Takstblad 2019 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   13.871  

 

 kr   11.092  

 

 kr   10.723  

   Stikledning  

 

 kr     8.042  

 

 kr     8.042  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   27.040  

 

 kr   24.261  

     moms   kr     6.760  

 

 kr     6.065  

     I alt   kr   33.801  

 

 kr   30.326  

    

          Erhverv, forbrug pr. år   fra 300 - 600 m3   fra 600 - 900 m3   fra 900 - 1200 m3  for hver 300 m3 

          Anlægsbidrag   kr     9.642  

 

 kr   14.509  

 

 kr   19.481  

 

 kr     7.029  

 Forsyningsledning   kr   27.740  

 

 kr   41.615  

 

 kr   55.487  

 

 kr   13.871  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

          Ovennævnte tilslutningsafgifter indeksreguleres 1 gang årligt pr 1. jan. efter DANVA´s indeks.  

 Indeks pr. 1.10.2018 i forhold til 2017:  101,50 

    

         
 Vandafgifter:  

        Fast afgift (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed) pr. år  

 

kr 400,00 

 Målerafgift pr. år  

  

kr 100,00 

 Tillæg for pulsmåler pr. år  

    

kr 20,00 

 Vand, pr. m³  

      

kr 5,95 

 Statsafgift incl. drikkevandsbidrag, pr. m³ (kr. 6,18 + 0,19)  

  

kr 6,37 

 Vand købt af ikke registrerede forbrugere, pr. m³  

 

kr 8,50 

 Byggevand (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed)  incl. Statsafgift  kr 510,00 

 Vandspild m. v. samt ulovlig tapning.  

    

kr 1.000,00 

 Alle priser er ekskl. moms  

      

          PBV  

         Lena Huus  
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Regnskab og Budget: 
  

      

      

 
Regnskab Budget Regnskab 

 
Forskel 

 
2017 2018 2018 

 
2018 

      Indtægter: 
     Salg af vand 549.744 500.523 516.425 

 
15.902 

Fast afgift 356.489 354.000 354.908 
 

908 

Målerafgift 88.500 88.500 88.600 
 

100 

Pulsmåler 59 0 45 
 

45 

Byggevand 354 0 2.806 
 

2.806 

Renter 0 0 0 
 

0 

Tilslutninger 4.617 0 36.936 
 

36.936 

Andre indtægter 11.501 0 2.477 
 

2.477 

I alt 1.011.263 943.023 1.002.197 
 

59.173 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand 21.774 15.000 0 
 

-15.000 

Lønninger, kurser, kørsel 108.540 79.000 76.040 
 

-2.960 

Vandprøver 28.727 20.000 28.832 
 

8.832 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 907 10.000 0 
 

-10.000 

Målerudskiftning 0 120.000 109.009 
 

-10.991 

Reparation af værk og boringer 99.590 172.000 84.436 
 

-87.564 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 25.754 25.000 53.937 
 

28.937 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  77.936 86.000 80.645 
 

-5.355 

Elforbrug 38.680 45.000 25.111 
 

-19.889 

Vedligehold udenomsarealer 25.648 20.000 34.905 
 

14.905 

Gebyrer og renter 10.400 10.000 47.024 
 

37.024 

Porto, papir og telefon 12.579 13.000 10.896 
 

-2.104 

Generalforsamling/møder 25.788 20.000 19.645 
 

-355 

Serviceaftaler  66.857 65.000 68.130 
 

3.130 

Kontingenter 7.092 8.000 7.897 
 

-103 

Revisor 8.500 8.500 8.500 
 

0 

Afskrivning på ledningsnet 14.424 14.160 7.493 
 

-6.667 

Afskrivning på EDB 8.038 6.706 6.105 
 

-601 

Afskrivning på værk og boringer 155.827 161.060 161.060 
 

0 

Afskrivning på installation i værk 157.251 144.819 144.820 
 

1 

Tab debitorer 766 0 57 
 

57 

Diverse 31.717 10.000 8.296 
 

-1.704 

Omkostninger ialt 926.795 1.063.245 982.839 
 

-80.406 

 
  

 
  

  Årets resultat 84.468 -120.222 19.358 
 

139.579 
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Balance pr. 31 december 2018 

     Aktiver Note 
 

2017 2018 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

1.660.412 1.499.352 

Ledningsnet 1 
 

3.296.413 3.156.814 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-4.027.435 -4.068.581 

Installation i værket (20år) 1 
 

748.406 855.058 

Installation i værket (10år) 1 
 

515.990 264.518 

EDB- system 1 
 

7.448 1.343 

     

   
2.781.633 2.288.904 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

27.022 28.529 

Danske Bank 216-3837 
  

2.606.741 3.140.067 

Aktier 
  

74.970 46.530 

Tilgodehavende  
  

6.405 33.397 

Forudbetalt leje 
  

22.030 16.735 

Periodiseringer 
  

4.428 4.644 

Moms tilgode 
  

0 0 

     

   
2.741.596 3.269.902 

     Aktiver i alt 
  

5.523.229 5.558.806 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
4.337.769 4.422.238 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

84.468 19.358 

     Egenkapital i alt 
  

4.789.425 4.808.782 

     

     Gæld kreditorer 
  

113.090 24.642 

Skyldig vandafgift  
  

272.617 280.335 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

8.119 8.229 

Skyldig moms 
  

104.978 154.179 

Gældsbreve 
  

226.500 222.000 

Skyldige omkostninger 
  

8.500 60.639 

     I alt 
  

733.804 750.024 

     Passiver ialt 
  

5.523.229 5.558.806 

     

   
0 0 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2018 i året 31.12.2018 primo 2018 afskrivninger 31.12.2018 31.12.2018 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.221.199 0 3.221.199 1.560.787 161.060 1.721.847 1.499.352 

Ledningsnet 40 år 5.791.606 -530 5.791.075 2.495.193 139.068 2.634.261 3.156.814 
Tilslutninger ledningsnet 
40 år -5.225.215 -172.720 -5.397.935 -1.197.780 -131.575 -1.329.354 -4.068.581 

Installation i værket 20 år 1.652.049 224.858 1.876.906 903.643 118.205 1.021.848 855.058 

Installation i værket 10 år 1.993.363 -224.858 1.768.506 1.477.373 26.615 1.503.988 264.518 

EDB-system 5 år 129.051 0 129.051 121.603 6.105 127.708 1.343 

      
  

 Anlægsaktiver i alt 8.142.452 -173.250 7.969.202 5.360.820 319.478 5.680.298 2.288.904 

        

        

        

        Note 2 
       

        Saldo pr. 01.01.18 4.422.238 
      Kildefond 367.187 
      Årets resultat 2018 19.358 
      

        Saldo pr. 31.12.18 4.808.782 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
                 

Forudsætninger: 2019 2020 2021 
                 

Antal forbrugere 890 890 890 
                 

m ³ vand 84.597 84.597 84.597 
                 

Fast afgift 400 400 400 
                 

Målerafgift 100 100 100 
                 

Pris pr. m³ vand 5,95 5,95 5,95 
                 

Byggevand 510,00 510,00 510,00 
                 

Total nye tilslutninger 0 0 0 
                 

    
                 

Indtægter: salg af vand 503.351 503.351 503.351 
                 

Fast afgift 356.000 356.000 356.000 
                 

Målerafgift 89.000 89.000 89.000 
                 

Byggevand 0 0 0 
                 

Tilslutninger / anlægsbidrag 0 0 0 
                 

    
                 

I alt 948.351 948.351 948.351 
                 

Omkostninger 
   

                 
Køb af eksternt vand  15.000 15.000 15.000 

                 
Lønninger 72.000 72.000 72.000 

                 
Kurser 6.000 6.000 6.000 

                 
Kørselsgodtgørelse 1.000 1.000 1.000 

                 
Vandprøver 30.000 30.000 30.000 

                 
Vandspild / Vandskat 10.000 10.000 10.000 

                 
Ledningsregistrering 10.000 10.000 10.000 

                 
Målerudskiftning 0 40.000 40.000 

                 
Reparation/vedligehold af værk og boringer 168.000 125.000 125.000 

                 
Reparation af ledningsnet 25.000 25.000 25.000 

                 
Ejendomsskat 18.500 19.000 19.000 

                 
Elforbrug 45.000 45.000 45.000 

                 
Afløbsbidrag 55.000 55.000 60.000 

                 
Udenomsarealer 80.000 20.000 20.000 

                 
Papir og kontorartikler 1.000 1.000 1.000 

                 
Telefon og internet 12.000 12.000 12.000 

                 
Gebyrer og renter 15.000 10.000 10.000 

                 
Generalforsamling/møder 22.000 22.000 22.000 

                 
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

                 
Serviceaftaler  68.000 68.000 68.000 

                 
Forsikringer 8.000 8.000 8.000 

                 
Kontingenter 8.000 8.000 8.000 

                 
Revisor 8.500 8.500 8.500 

                 
Afskrivninger værk/boringer, 5% / 2,5% 159.421 173.537 173.537 

                 
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 146.027 147.277 147.277 

                 

Negative afskrivninger ledn.net -134.948 
-

134.948 
-

134.948                  

Afskrivninger i værk 20 år, 5% 98.845 103.845 103.845 
                 

Afskrivninger i værk 10 år, 10% 50.622 50.264 50.080 
                 

Afskrivninger EDB, 20 % 1.940 1.200 1.200 
                 

I alt 1.009.907 961.675 966.491 
                 

Årets resultat -61.556 -13.324 -18.140 
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Investeringer          
2019 - 2021    

                 

 2019 2020 2021                  

Investeringer                     

Stikledning Østp.100-105 + stophaner 100.000 0 0                  

Tag vandværksbygning 200.000                    

Udendørslamper 10.000                    

Ny råvandsboring 1.500.000 0 0                  

Tilslutninger ledningsnet 0 0 0                  

I alt 1.810.000 0 0                  
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Sådan læses resultatet af vandprøven                                                     

 

Vandets udseende og lugt 

Drikkevand bør være klar, farveløst, uden bundfald og fri for afvigende lugt. Bakterier, svampe og 

andre faktorer kan påvirke vandets lugt, smag og udseende. Svampe i vandet kan bevirke, at det får 

en muggen lugt og smag. Gulfarvning kan skyldes et højt jernindhold (okker), og gulfarvning 

kombineret med dårlig smag tyder ofte på et højt indhold af organisk stof og et lavt iltindhold.  

Kimtal ved 22° C 

Er det udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved denne temperatur, og som lever af 

organisk stof. Disse bakterier findes ikke i uberørt grundvand. En forhøjet værdi af kimtal ved 22° 

C tyder på, at bakterierne tilføres fra brøndens omgivelser eller formerer sig ved hjælp af vandets 

næringsindhold. En forhøjet værdi er ofte uden betydning for sundheden.  

Kimtal ved 37° C 

De bakterier, der kan vokse ved legenstemperaturen, kan også vokse i mennesker og 

væresygdomsfremkaldende. De bestemmes ligesom Kimtal 22° ved dyrkning i petriskåle, der 

henstilles ved 37°C i 48 timer. Kvalitetskravene er strengere: 

 

Coliforme bakterier 

Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand, men de lever og formerer sig i 

overfladevand, i jord og på planter. Coliforme bakterier i brøndvandet tyder derfor på, at f.eks. 

overfladevand trænger ind gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel, og vandet kan derfor være 

sundhedsfarligt. Men det kan også være uskadeligt. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i 

drikkevand.  

 

Escherichia coli (E. coli) 

E. coli lever normalt i menneskers og varmblodede dyrs tarmkanal. Påvisning af disse bakterier i 

drikkevandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind i brønden. 

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. 

Salmonella eller Campylobacter i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør ikke 

drikkes eller anvendes til madlavning uden at være kogt. E. coli må ikke kunne påvises i 

drikkevand. 

Pesticider og deres nedbrydningsprodukter 

Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, 

svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige. På grund af pesticidernes 

biologiske aktivitet, omtales de som aktivstoffer og udgør derfor også en potentiel sundhedsrisiko 

for mennesker, idet for eksempel mange pesticider har hormon-lignende aktivitet. 

Nedbrydningsprodukter er pesticidrester som har mistet deres aktive indhold men som stadig findes 

som en ”rest” i jorden.. 

I Danmark tillader man som udgangspunkt ikke pesticider og deres restprodukter i drikkevandet. 

Kun minimale mængder på op til 0,1 mikrogram pr. liter drikkevand. 
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Vandspild 

Vi har stadig en del vandspild, 

dvs. vand som forsvinder ud af 

ledningsnettet uden at komme 

forbrugerne til gode. Hvis nogen 

observerer vand som kommer op 

af jorden eller våde pletter på 

jorden som aldrig rigtig tørrer 

væk, er I velkomne til at 

kontakte vandværket. Vi vil 

herefter undersøge om der kan 

være tale om en lækage på 

ledningsnettet.  

På forhånd tak…:-) 
 

 

 

 

 

 

Kontakt vandværket  

på 23915016 eller 

teknik@fraugde.dk 
 

Fraugde - Over Holluf  

Vandværk 

Dit vand…:o) 

 

mailto:teknik@fraugde.dk

