
SKIBBY VANDVÆRK a.m.b.a. 
 

Generalforsamling tirsdag den 17. august 2021 kl. 18.30 
 
Formanden Bjarne Knudsen bød velkommen og efter at have konstateret et fremmøde 
på kun 3 andelshavere udover bestyrelsen og bestyreren, måske grundet tidspunktet for 
generalforsamlingen, som var blevet rykket ca. 5 måneder grundet corona, gik han over 
til dagsordenen.  
 
1. Valg af dirigent.  
Gert Peglau valgtes til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte herefter dagsordenen.  
 
2. Beretning.  
Formanden Bjarne Knudsen aflagde beretning for året 2020. Beretningen er vedlagt 
referatet. Der blev spurgt til om der var vandforsyning nok til projektet på Skibby 
Bakke, til dette blev der svaret ja. 
Der var ikke kommentarer til beretningen, som derefter blev godkendt. 
 
3. Regnskab.    

Kassereren René Stjerne Hansen aflagde regnskab for 2020 og balance pr. 31. december 

2020. Regnskabet er revideret af Beierholm-Revision v/statsautoriseret revisor Thomas 

Skinbjerg. Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 

4. Godkendelse af takstblad.  

Bestyrelsen foreslog uændrede takster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Godkendelse af honorar. 

Bestyrelsen ønsker ikke honorar, godkendt. 

 

6. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg. 

På valg til bestyrelsen var Bjarne Knudsen og Renè Stjerne Hansen, der blev genvalgt. 

Svend Mortensen valgtes til  1. suppleant og Gert Peglau valgtes til 2. suppleant. 

 

8. Eventuelt. 

Snakken fortsatte i forhold til formandens beretning om ringforbindelse.  

Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen hvorefter dirigenten 

afsluttede generalforsamlingen kl. 19.15 og formanden takkede for fremmødet. 

 

Lars Strange 

Sekretær 
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Generalforsamling den 17. august 2021. 
 
 
Formandens beretning for 2020. 
 
Bestyrelsen består af:  
    
    Medlem  Renè Boes Andersen 
    Sekretær         Lars Strange   
    Kasserer  René Stjerne Hansen  
    Næstformand Max Nielsen  
    Formand  Bjarne Knudsen 
  
   
 2020 var for Skibby Vandværk ligesom for resten af Danmark og verdenen et år der 

var præget af corona og de restriktioner som dette medførte, vi nåede i marts 2020 lige 
akkurat at afholde årets generalforsamling inden landet lukkede ned for første gang. 
Resten af året var præget af lidt mindre møde aktivitet end normalt, men der er stadig 
lidt at berette om. 

 
2. Driften. 
 Vi har udskiftet vores GIS system og indkøbt udstyr så vi selv kan opmåle 

ledningsnettet, dette er påbegyndt i 2020, og vil foregå løbende henover de næste år. 
Frederikssund kommune har været forbi og udført planlagt tilsyn, uden videre 
anmærkninger de planlagte tilsyn er i forhold til vores størrelse vandværk sat til at ske 
hvert andet år. og så kan jeg fortælle hvis man ikke allerede har opdaget det, at 
vandværket har fået ny hjemmeside, den er mere brugervenlig end tidligere 
hjemmeside og udarbejdet af Rambøll, som laver hjemmesider til mange vandværker. 
Se den på www.skibbyvand.dk.  

 
3. Ledningsnettet. 
 Vi har i 2020 ikke haft en særlig stor udgift på ledningsnettet, da vi er blevet forskånet 

for lækager og brud. Jeg kan også fortælle at vi har været i kontakt med Novafos i 
forhold til at etablere en nødforsynings ledning, som sikkerhed hvis der skulle ske 
noget med egne vandværk, det kunne være en mulig forurening eller større nedbrud. 
Dette er dog i denne omgang sat på stand by, det er prisen der er den afgørende faktor 
her, for at finde en ledning som er stor nok til at forsyne os skal vi næsten helt ud til 
Lyngerup, og prisen for sådan et arbejde vil være 2 mio. kr. pr. kilometer og det er 
simpelthen for dyrt. Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men hvis Novafos på et 
tidspunkt får lyst til at køre en ledning forbi Skibby og længere sydpå vil det måske 
mere give mening at koble os sammen der. men i øjeblikket er der ingen udsigter til 
dette. 

 
 
4. Vandanalyser. 
 Det stadig øgede fokus på pesticider i drikkevandet, gør at udgiften til vandanalyser er 

stigende. Vi følger det program der er sat til et vandværk af vores størrelse, og det 
betyder at der bliver taget prøver hver 3. måned, på udvalgte adresser af ledningsnettet. 
Inkl. Boringer og råvandsledningerne.   

 Og samtidigt kan vi i øvrigt oplyse at vandkvaliteten i Skibby stadigvæk er i top. 



 
 
5. Vandmålere.  
 I slutningen af 2020, blev vi færdige med at udskifte de gamle vingehjuls målere til 

nye elektroniske fjernaflæste målere, udskiftningen foregik forholdsvis problemfrit, 
dog har vi undervejs fundet flere stophaner som ikke har fungeret efter hensigten så 
der vil være noget arbejde og udgifter ved at få bragt dette i orden henover de næste 
par år. målerne bliver læst af en gang om måneden og næsten hver eneste gang finder 
vi nogle fejl hos forbrugerne som typisk har været et løbende toilet eller defekt 
sikkerhedsventil på vandvarmere, hvor vi så kan få fat i forbrugerne og informere om 
dette inden vandspillet bliver for stort. 

 
 
6. Vandforbrug.  

Udpumpningen har i 2020 været 145.200 m3 svarende til et fald på 4,8% i forhold til 
2019, som også var et lavt år. hertil skal siges at en af de største aftagere af vand ikke 
har haft samme forbrug i år grundet Corona. Faktisk har i aldrig registreret et 
tilsvarende lavt forbrug siden vi har opsat vandmålere. samtidigt syntes jeg det er værd 
at nævne at det uafregnede vandspild som er det forbrug der er før målere og som også 
dækker brandhane nettet for 2020 ligger på under 2,57%, hvilket betegnes som lavt. 
 

 
  
8.        Ny udstykning. 
 Det blev ikke i år 2020, at der for alvor kom gang i projektet Skibby  Bakke, vi 

afventede det meste af året men der skete ikke rigtigt noget, til orientering kan jeg så 
sige at det er der kommet nu. 1. etape byder på 97 boliger, grundene til de første 11 
skal være klar inden 1/9-21 hvor der derefter vil påbegyndes 10-11 prøvehuse resten af 
byggemodningen skal være færdig til påske næste år, og salget af grundene er i gang, 
for vores vedkommende har vi p.t. ca. 30% af rørene i jorden. 

 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen og bestyreren for det gode samarbejde. 

 
Bjarne Knudsen 

            Formand 
 
 


