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Bestyrelsens beretning for året 2022 
 
 

 
I lighed med tidligere år er bestyrelsens skriftlige beretning kort. Den mere uddybende beretning vil 
blive givet på vandværkets generalforsamling, som jo er andelsselskabets højeste myndighed. 
 
Information om f.eks. regnskab og vandkvalitet kan altid findes på vandværkets hjemmeside 
www.havdrup-vand.dk. Ønske om at få materiale i trykt udgave kan sendes til vandværkets 
administration på adressen info@havdrup-vand.dk. Hjemmesiden indeholder også information om 
 bl.a. driftsforstyrrelser. 
 
Bestyrelsen i Havdrup Vandværk har haft et år med flere udfordringer. Vi har således brugt året til 
 at ruste os i en tid med krig, og med et afledt pres på energiforsyning, IT sikkerhed samt stigende 
elpriser. Vores vandværk er rustet til at levere vand selvom strømforsyningen falder ud, og vi kan i  
et vist omfang også pumpe nyt vand til ledningsnettet. 
  
Bestyrelsen har desuden haft travlt med håndteringen af de nye BNBO krav, hvor vandværket og 
lodsejere i fællesskab skal leve op til kommunernes mål. Vi er heldigvis i en gunstig situation, idet 
vores omfattende drikkevands testprogram ikke har påvist udfordringer, men sådan skal det også  
være for fremtiden.  
 
Vi har en god dialog med vores lodsejere, mens dialogen med Roskilde kommune har båret præg  
af en vis træghed. Vi har endnu ikke landet en aftale, og da der er tale om en ikke ubetydelig 
økonomisk konsekvens som følge af de opstillede scenarier, er det vigtigt at holde fokus på såvel 
kvalitet som sund fornuft.  
 
På samme baggrund har vi rettet henvendelse til Solrød kommune for evt. på længere sigt at  
kunne etablere en ny boring i området ved Havdrup Nyskov.  
 
Driften af vores vandværk er i øvrigt så sund, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt vil anbefale  
en fortsættelse af vores lave pris for det gode vand vi har. 
 
Hør mere om vores visioner på generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.30 i 
Pepe’s bar, Havdrup Hallen. Håber vi ses. 
 
 
 
 
 

P. b. v. 
 

Kim Kliver 
Formand 

 
 
 
 
  



  

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

                       BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2022

                   BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2023 og 2024

Realiseret 

2020

Realiseret 

2021

Realiseret 

2022

Budget 

2022

Afvigelse 

realiseret 

og budget 

2022

Budget 

2023

Prognose 

2024

1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK

Opkrævede afgifter m.m. 1.654 2.019 1.681 1.700 -19 1.750 1.750

Produktions-og distributionsomkostninger -1.553 -2.081 -1.920 -2.100 180 -2.100 -2.100

Bruttoresultat 101 -62 -239 -400 161 -350 -350

Administrationsomkostninger -771 -838  -922 -800 -122 -900 -900

Resultat før finansielle poster -670 -900 -1.161 -1.200 39 -1.250 -1.250

Indtægter af andre kapitalandele 55 63 73 100 -27 75 75

Finansielle indtægter 63 64  63 100 -37 75 75

Kursregulering af værdipapirer 115 -247 -1.385 0 -1.385 0 0

Finansielle omkostninger -10 -10 -21 -20 -1 -5 -5

Finansiering netto 223 -130 -1.270 180 -1.450 145 145

Årets resultat -447 -1.030 -2.431 -1.020 -1.411 -1.105 -1.105

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2022 kan i  hovedposter specificeres således:

Regulering vandafgift 232

Elafgift -138

Opgradering SRO og IT -56

Akiteindkomst og renteindtægter -73

Kursregulering på værdipapirer -1385

Øvrige uspecificerede afvigelser 9

-1411

Realiseret 

2020

Realiseret 

2021

Realiseret 

2022

1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK

Grunde og bygninger, ledningsnet mv. 29.350 28.852 28.648

Tilgodehavende hos medlemmer 199 106 0

Tilgodehavende moms 215 0 284

Andre ti lgodehavender 42 83 326

Værdipapirer 9.301 9.522 8.483

Likvide beholdninger 1.327 2.630 1.559

Aktiver i alt 40.434 41.193 39.300

Egenkapital 38.763 39.690 37.335

Mellemregning med medlemmer 0 8 125

Leverandører af varer og tjenesteydelser 142 318 524

Anden gæld 94 118 25

Statsafgift 1.435 1.059 1.291

Passiver i alt 40.434 41.193 39.300



 
 

 

 
DAGSORDEN 

(ordinær generalforsamling kl. 19.30) 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 
    Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedlagte 

5. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af prognose for 
    det kommende år 

6. Valg 

- Formand 

- 1 bestyrelsesmedlem 

- 2 bestyrelsessuppleanter 

- 1 statsautoriseret/registreret revisor 

- 2 generalforsamlingsvalgte revisorer 

- 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 

ooo000ooo 

 

Såfremt der på den ordinære generalforsamling pkt. 4 stillede forslag opnår 
flertal, men ikke med det i vedtægterne foreskrevne kvalificerede flertal, 
indkaldes hermed umiddelbart efter den ordinære generalforsamling til 

 
Ekstraordinær generalforsamling 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer 
3. Eventuelt 

 
Der henvises til bemærkningerne til pkt. 4 på dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling. 

 
 


