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Røgen vandværk A.m.b.a. 
Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 24. marts 2015 
 
Vandværksbestyrer 
Efter Arne død har bestyrelsen spurgt Gert Nielsen, som i år vil bygge hus på Røgenvej 6, om 
han vil være vores nye vandværksbestyrer, og det vil han gerne. Gert er tidligere maskinmester, 
og vi er glad for at han vil påtage sig jobbet. 
 
 
Vandkvalitet  
Vi har i bestyrelsen altid fokus på vandkvaliteten, og i 2014 er resultaterne af de to vandanalyser 
i orden, og ingen af parametre er overskredet. Ud over en ”normal kontrol” har der været en 
analyse vedr. ”Uorganiske sporstoffer”. 
 
 
Selskabsform og administrative ændringer  
Røgen Vandværk blev pr. 1. januar 2014 et A.m.b.a.-selskab, efter at være godkendt på to 
generalforsamlinger i 2013.  
Vore vedtægter blev i den forbindelse revideret, men vi var ikke opmærksomme på andre 
forhold, og det betød at vi i 2014 skulle ændre registreringen hos Virksomhed.dk, NETS, og i 
banken med NemKonto og opsparingskonto. Vi mangler pt. de sidste ting i banken samt at ændre 
registreringen i tingbogen af ejendommen, og det har vi netop bedt en advokat hjælpe os med. 
 
 
Økonomi og Takstblad  
Sund økonomi 
Røgen vandværk har en sund økonomi, og vi har ingen gæld. 
Men vi har i 2014 et underskud på 4.736 kr., og det skyldes hovedsageligt faldende 
renteindtægter, det vil Stig forklare nærmere ved gennemgang af regnskabet. Og det betyder, at 
bestyrelsen hæver taksterne for vandforbrug i 2015, da budgettet ellers vil være negativet i 2015, 
og det må vi ikke arbejde med. Derudover hæves vandafgiften til staten i 2015 med 0,40 kr. pr. 
m3 - fra samlet 6,13 kr. til 6,53 kr. pr. m3. Stig vil fortælle om dette, når vi kommer til 
regnskab/budget 2015. 
 
Takstblad 
Røgen vandværks takstblad – med vandværkets priser - revideres hvert år.  
Taksten for tilslutning for nye medlemmer indeksreguleres hvert år. 
Taksterne for 2015 ligger på vores hjemmeside, og de kan desuden fås ved henvendelse til 
formanden.  
 
 
Røgen vandværk forsyningsområde: 
Vi har ikke fået nye andelshavere i 2014. 
Der er udpumpet 6.734 m3 i 2014, hvilket er lidt mere end i 2013. Vi har en indvindingstilladelse 
på 12.000 m3 pr. år. 
 
Vestergårdsvej Vandværk overvejede i 2014 at få vand leveret fra Røgen Vandværk, da de stod 
overfor større investeringer. 
De har besluttet, at de IKKE vil have vand fra Røgen Vandværk, men i stedet investere i eget 
vandværk. 
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Årsafslutning 
Vi har ved årsafslutningen 2014 oplevet, at flere ikke har indberettet deres vandforbrug til tiden, 
og det giver både vores regnskabskonsulent og vores kasserer ekstra arbejde. Og det kan betyde 
ekstra udgifter for den enkelte bruger. 
Hvis I har forslag til forbedring af indberetning om aflæsningen, hører vi gerne fra jer 
 
 
Mail og hjemmeside 
Vi vil fremover gerne kommunikere med vore andelshavere via mail og hjemmeside. Vi vil 
f.eks. udsende informationsbrev og indkaldelse til generalforsamling via mail og hjemmeside. 
Vi har mange mailadresser på andelshaverne, og vi håber at flere vil sende deres mailadresse til 
os. 
Derudover vil de væsentlige informationer være på vores hjemmeside.  
 
 
Hvad skal vi i 2015? 

• Registrere ejendommen på Røgen Vandværk A.m.b.a. - tinglysning 
• En ny tilslutning på Røgenvej tæt på vores eksisterende vandledning 
• Ingen planlagte anlægsarbejder 
• Indvindingstilladelse forventes godkendt af Favrskov Kommune i 2015  
• Kommunens beredskabsplan er revideret i 2014, og det betyder at vi skal lave en mindre 

revision af vores beredskabsplan 
 
 
Bestyrelsen 
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet året. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Helboe Jørgensen 
 


