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Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2020-2022  

5. Indkomne forslag Installation af kalkknuser 

(Hans Ove Mertz, Toften) 

Blødgøring af vand 

(Ingvar Eiriksson, Østparken) 

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Kim Nielsen  (modtager genvalg) 

Dennis Kipp  (modtager genvalg) 

Søren Blomster  (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 19. marts 2020. 
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Årsberetning 2020 
 

 

 

Vandværket i tal 2019 
Fraugde- Over Holluf Vandværk forsyner 920 brugere og der har været en tilgang på 

33 brugere i 2019.  

Vi har pumpet ca. 90.000 m
3
 ud i 2019 mod 96288 m

3 
i 2018.  

 
 

Årets gang på vandværket 

 

Vandværket har i 2019 kørt godt uden de store problemer. 

Vi har fået nedlagt boring 5 som ikke længere kunne bruges pga. forurening, 

Vi har haft tilsyn fra Odense Kommune og alt er som det skal være. 

 

De grønne områder omkring vandværket er blevet ryddet og ordnet så det ser pænt ud 

og er lettere at holde. 

 

Da det gamle tag på vandværket var slidt op, har vi fået en tømrer til at lave et nyt 

tag. 
 

  
 
Nyt tag 2019 
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Vandkvaliteten 

 
 

Som de fleste sikkert ved, er pesticiderne stadig en trussel mod vores drikkevand. Vi 

er derfor nødt til at søge efter en ny kildeplads til etablering af ny boring. 

Vi har i den forbindelse bedt Rambøll hjælpe os med at kortlægge hvor de bedste 

områder for boring vil være. 
 

 
Boring efter vand 
 

Rambøll har udarbejdet en rapport som vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Der er desuden blevet vedtaget ny lov om, at vi i fremtiden, sammen med kommunen, 

skal aftale større BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) med lodsejerne, omkring 

alle boringer i Danmark.  

Dette skal være med til at beskytte vores grundvand mod yderligere nedsivning af 

pesticider. 
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Miliegræsset 
 

I 2019 er der påbegyndt opførelsen af nye boliger i Miliegræsset. 

Når byggeriet er færdigt, vil der være opført 101 nye boliger. Alle boligerne opføres i 

2-plan.  

3-værelses på 68,3 m
2
, 4-værelses på 89,9 m

2
 og 5-værelses på 115,3 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
Miliegræsset 2019 
Byggeriet går hurtigt. Mange af 
boligerne er allerede klar og 
mange nye beboere er flyttet 
ind. 
Dette betyder også en betydelig 
ekstra indtægt til vandværket. 

 

Kurser  
Bestyrelsen deltager løbende i kurser, hvilket vi også har gjort i 2019.  

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 2020 
 

- Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand. 

Ingeniørfirmaet Rambøll bistår med undersøgelser og ekspertise. 

Når der er fundet et egnet sted til boring skal der også nedgraves en 

vandledning der kan forsyne vandværket med råvand. 

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

efterses. 

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

- Servicering af filteranlæg, herunder demontering og rensning af samtlige 

ventiler 

- 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: Blødgøringsanlæg – Kalk i vandet 

 
Der er flere forskellige metoder, der kan bruges til at fjerne kalken og dermed gøre 

drikkevandet blødt. 

  

Blødgøring fjerner calcium (kalk) fra vandet, og ionbytning og nanofiltrering fjerner 

også magnesium fra vandet. 

  

Ifølge Naturstyrelsen er central blødgøring kun relevant, når vandets hårdhed over 15 

dH. 

  

Hvilken metoden skal I vælge? 
Det afhænger af hvor mange kubikmeter vand I udpumper og om økonomi. 

Nogle metoder blødgør ikke vandet, men ændrer i stedet kalkens struktur, så kalken 

ikke skulle sætte sig i installationen. 

  

Andre metoder virker kun midlertidig, og kalken vil vende tilbage til sin oprindelige 

struktur efter et stykke tid. 

  

Hvordan vedligeholder man anlægget? 
De fleste anlæg kører automatisk, men det kræver, at personalet er uddannet og kan 

føre tilsyn med at de kemikalier, der tilsættes. 

  

Hvad koster det? 
Prisen varierer alt efter metode og anlæggets størrelse. 

  

Blødgøring af vand ved hjælp af kalkfældningsmetoden – ionbytning eller 

nanofiltrering – kan være gavnligt for samfundsøkonomien. Gevinsten afhænger af 

om procesvandet skal renses på et rensningsanlæg, eller om det kan udledes til dræn 

eller direkte i havet. 

  

Vandværket skal regne med højere energiforbrug samt CO2-udslip. 

  

For forbrugerne er de direkte gevinster, at installationer og vaskemaskiner, el-kedeler 

osv. holder længere, og at energiforbruget  bliver mindre. 

  

Forskellige metoder til blødgøring 

  

Magnetisk behandling 

Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på den krystalform, som CaCo 

danner ved udfældning. Normalt udfældes det som calcit. 

  

Efter magnetisk behandling vil CaCo udkrystallisere som aragonit. Vandet bliver ikke 

blødere, men kalken er mindre tilbøjelig til at danne belægninger. 
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Der er vandværker, der bruger magnetisk behandling – men der er ingen entydig 

dokumentation for at det virker. 

  

Ultralyd og pulserende strøm 
Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på størrelsen af de dannede 

partikler, så der sker en homogen kimdannelse, hvor krystaller, som udfældes i en 

opløsning, forsætter med strømningen i stedet for at sætte sig fast på overflader. 

  

Igen bliver vandet ikke blødere, men kalken mindre tilbøjelig til at danne 

belægninger. 

  

Der er vandværker, der bruger ultralydsanlæg – men der er ingen entydig 

dokumentation på at det virker. 

  

Pelletmetoden (pelletreaktor) 
Råvandets kalkindhold udfældes, når der tilsættes natriumhydroxid (NaOh). 

  

Kalken udfældes på fint sand, der svæver i vandet og danner små kugler. Ved denne 

kalkudfældning blødgøres vandet til en hårdhedsgrad på ca. 6 – 8dh. Vandet blandes 

dernæst med råvand for at få den ønskede hårdhedsgrad, og vandet beluftes og 

tilsættes eventuelt kuldioxid for at fjerne et evt. overskud af natriumhydroxid. 

Der ændres ikke på på vandets indhold af magnesium og fluorid. 

  

Kalkfældningsmetoden er ”investeringstung” og anses kun at være relevant for større 

vandværker. 

  

Nanofiltrering (membran) 
Metoden kan bruges på store og små anlæg. Anlægget kan opbygges i moduler og 

køre i paralleldrift. 

  

Metoden kræver en del vedligehold og rensning med kemikalier – og membranerne 

skal udskiftes med ca. syv års mellemrum. 

  

Nanofiltrering er ikke udbredt i Danmark. I Sverige er metoden særligt udbredt, de 

steder, hvor der bruges overfladevand fra søer, fordi metoden også kan fjerne 

organisk stof (NVOC). 

 
Se mere her: 
https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2019/10/katalog-om-bloedgoering_24102019.pdf 

 

https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2017/01/161112_danwatec_blodgoring_af_drikkevand.pdf 
 

 

 

Kilde:Danske Vandværker 

https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2019/10/katalog-om-bloedgoering_24102019.pdf
https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2017/01/161112_danwatec_blodgoring_af_drikkevand.pdf
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Takstblad 2020 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   14.230  

 

 kr   11.379  

 

 kr   10.723  

   Stikledning  

 

 kr     8.251  

 

 kr     8.251  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   27.608  

 

 kr   24.757  

     moms   kr     6.902  

 

 kr     6.189  

     I alt   kr   34.510  

 

 kr   30.946  

    

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

          Anlægsbidrag   kr     9.891  

 

 kr   14.885  

 

 kr   19.985  

 

 kr     7.211  

 Forsyningsledning   kr   28.459  

 

 kr   42.693  

 

 kr   56.924  

 

 kr   14.230  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

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

 Indeks pr. 1.10.2019 i forhold til 2018:  102,59 

    

         
 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 

 
2018 2019 2019 

 
2019 

      Indtægter: 
     Salg af vand 516.425 503.351 560.496 

 
57.145 

Fast afgift 354.908 356.000 358.620 
 

2.620 

Målerafgift 88.600 89.000 89.375 
 

375 

Pulsmåler 45 0 62 
 

62 

Byggevand 2.806 0 702 
 

702 

Renter 0 0 0 
 

0 

Tilslutninger 36.936 0 475.551 
 

475.551 

Andre indtægter 2.477 0 39.509 
 

39.509 

I alt 1.002.197 948.351 1.524.314 
 

575.963 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand 0 15.000 0 
 

-15.000 

Lønninger, kurser, kørsel 76.040 79.000 90.015 
 

11.015 

Vandprøver 28.832 30.000 48.996 
 

18.996 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 0 10.000 7.583 
 

-2.417 

Målerudskiftning 109.009 0 20.688 
 

20.688 

Reparation af værk og boringer 84.436 168.000 198.682 
 

30.682 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 53.937 25.000 40.242 
 

15.242 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  80.645 81.500 42.221 
 

-39.279 

Elforbrug 25.111 45.000 35.279 
 

-9.721 

Vedligehold udenomsarealer 34.905 80.000 46.048 
 

-33.952 

Gebyrer og renter 47.024 15.000 30.294 
 

15.294 

Kontorartikler og telefon 10.896 13.000 4.838 
 

-8.162 

Generalforsamling/møder 19.645 22.000 20.724 
 

-1.276 

Serviceaftaler  68.130 68.000 71.921 
 

3.921 

Kontingenter 7.897 8.000 8.494 
 

494 

Revisor 8.500 8.500 8.900 
 

400 

Afskrivning på ledningsnet 7.493 11.079 7.671 
 

-3.408 

Afskrivning på EDB 6.105 1.940 1.343 
 

-598 

Afskrivning på værk og boringer 161.060 159.421 142.316 
 

-17.105 

Afskrivning på installation i værk 144.820 149.467 143.966 
 

-5.501 

Tab debitorer 57 0 3.616 
 

3.616 

Diverse 8.296 10.000 -2.075 
 

-12.075 

Omkostninger ialt 982.839 1.009.907 971.763 
 

-38.144 

 
  

 
  

  Årets resultat 19.358 -61.556 552.551 
 

614.107 
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Balance pr. 31 december 2019 

     Aktiver Note 
 

2018 2019 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

1.499.352 1.422.861 

Ledningsnet 1 
 

3.156.814 3.512.654 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-4.068.581 -5.876.770 

Installation i værket (20år) 1 
 

855.058 761.213 

Installation i værket (10år) 1 
 

264.518 214.397 

EDB- system 1 
 

1.343 0 

     

   
2.288.904 614.755 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

28.529 0 

Danske Bank 216-3837 
  

3.140.067 5.868.453 

Aktier 
  

46.530 0 

Tilgodehavende  
  

33.397 1 

Forudbetalt leje 
  

16.735 11.440 

Periodiseringer 
  

4.644 4.644 

Moms tilgode 
  

0 0 

     

   
3.269.902 5.884.538 

     Aktiver i alt 
  

5.558.806 6.499.293 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
4.422.238 4.441.595 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

19.358 552.551 

     Egenkapital i alt 
  

4.808.782 5.361.334 

     

     Gæld kreditorer 
  

24.642 4.334 

Skyldig vandafgift  
  

280.335 289.248 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

8.229 8.229 

Skyldig moms 
  

154.179 584.389 

Gældsbreve 
  

222.000 220.500 

Skyldige omkostninger 
  

60.639 31.260 

     I alt 
  

750.024 1.137.959 

     Passiver ialt 
  

5.558.806 6.499.293 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2019 i året 31.12.2019 primo 2019 afskrivninger 31.12.2019 31.12.2019 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.221.199 65.825 3.287.024 1.721.847 142.316 1.864.163 1.422.861 

Ledningsnet 40 år 5.791.075 502.877 6.293.952 2.634.261 147.037 2.781.298 3.512.654 

Tilslutninger ledningsnet 40 år -5.397.935 
-

1.947.555 -7.345.490 -1.329.354 -139.366 -1.468.720 -5.876.770 

Installation i værket 20 år 1.876.906 0 1.876.906 1.021.848 93.845 1.115.693 761.213 

Installation i værket 10 år 1.768.506 0 1.768.506 1.503.988 50.121 1.554.109 214.397 

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

      
  

 
Anlægsaktiver i alt 7.969.202 

-
1.378.853 6.590.349 5.680.298 295.296 5.975.594 614.755 

        

        

        

        Note 2 
       

        Saldo pr. 01.01.19 4.441.595 
      Kildefond 367.187 
      Årets resultat 2019 552.551 
      

        Saldo pr. 31.12.19 5.361.334 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
                  

Forudsætninger: 2020 2021 2022 
                  

Antal forbrugere 920 920 920 
                  

m ³ vand 90.448 90.448 90.448 
                  

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 538.168 538.168 538.168 
                  

Fast afgift 368.000 368.000 368.000 
                  

Målerafgift 92.000 92.000 92.000 
                  

Byggevand 0 0 0 
                  

Tilslutninger / anlægsbidrag 0 0 0 
                  

    
                  

I alt 998.168 998.168 998.168 
                  

Omkostninger 
   

                  
Køb af eksternt vand  15.000 15.000 15.000 

                  
Lønninger 95.000 95.000 90.000 

                  
Kurser 8.000 8.000 8.000 

                  
Kørselsgodtgørelse 1.500 1.500 1.000 

                  
Vandprøver 50.000 50.000 50.000 

                  
Vandspild / Vandskat 10.000 10.000 10.000 

                  
Ledningsregistrering 10.000 10.000 10.000 

                  
Målerudskiftning 40.000 40.000 40.000 

                  
Reparation/vedligehold af værk og boringer 150.000 150.000 125.000 

                  
Reparation af ledningsnet 30.000 30.000 30.000 

                  
Ejendomsskat 19.000 19.500 20.000 

                  
Elforbrug 40.000 40.000 40.000 

                  
Afløbsbidrag 35.000 35.000 35.000 

                  
Udenomsarealer 35.000 35.000 30.000 

                  
Papir og kontorartikler 1.000 1.000 1.000 

                  
Telefon og internet 5.000 5.000 5.000 

                  
Gebyrer og renter 25.000 10.000 10.000 

                  
Generalforsamling/møder 25.000 25.000 25.000 

                  
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

                  
Serviceaftaler  72.000 73.500 75.000 

                  
Forsikringer 8.500 8.700 8.700 

                  
Kontingenter 8.500 8.500 8.500 

                  
Revisor 8.900 9.000 9.100 

                  
Afskrivninger værk/boringer, 5% / 2,5% 139.328 139.328 239.328 

                  
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 157.350 157.350 157.350 

                  

Negative afskrivninger ledn.net 
-

183.637 
-

183.637 -183.637                   

Afskrivninger i værk 20 år, 5% 93.845 93.845 93.845 
                  

Afskrivninger i værk 10 år, 10% 49.264 49.080 49.080 
                  

Afskrivninger EDB, 20 % 700 1.400 1.400 
                  

I alt 959.250 947.066 1.013.666 
                  

Årets resultat 38.918 51.102 -15.498 
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Investeringer 2020 2021 2022 

Prøveboring 200.000 
  MRS 250.000 
  Boring 700.000 
  Rør 

 
2.800.000 

 Tilslutninger ledningsnet 0 0 0 

I alt 1.150.000 2.800.000 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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Vandprøve udtaget på vandværk, Januar 2020 
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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

