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Røgen vandværk A.m.b.a.     
Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 21. marts 2017 
 
 
Økonomi og Takstblad  
Sund økonomi 
Røgen Vandværk har en sund økonomi, og vi har ingen gæld. 
Regnskabet for 2017 resulterer i et overskud på ca. 27.000 kr. på årets resultat. Der har været 
ekstraordinære indtægter i 2017 på ca. 47.000 kr., så vi har haft et ”driftsunderskud” på ca. 
20.000 kr. Det vil Stig redegøre for under fremlæggelse af regnskabet. 
 
Takstblad  
Røgen Vandværks takstblad – med vandværkets priser - revideres hvert år.  
Taksten for tilslutning for nye medlemmer indeksreguleres hvert år. 
Taksterne for forbrug mv. foreslår vi at sætte en smule ned i forhold til 2017. Det kommer vi ind 
på ved gennemgang af budget. 
Taksterne for 2018 ligger på vores hjemmeside, og de kan desuden fås ved henvendelse til 
formanden.  
 
Persondata  
For at beskytte borgerne mod misbrug af deres personlige data, har EU vedtaget 
”Persondataforordning”, som træder i kraft d. 25. maj 2018. 
Og selv om Røgen Vandværk ikke benytter CPR-numre i vores register over andelshavere, så 
skal vi alligevel dokumentere, hvordan vi håndterer forskellige oplysninger. 
 
Vi skal: 

- Beskrive, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler 
- Informere forbrugerne om, hvad vi bruger data til 
- Slette data, som ikke længere er relevante (mange data kan slettes efter 5 år) 
- Sørge for, at færrest muligt har adgang til persondata 
- Dokumentere, at vi gør ovenstående 

 
Danske Vandværker har udarbejdet en skabelonsamling, som vi kan bruge, og hvor mange af 
standard oplysningerne står, samt forslag til, hvordan vi kan informere forbrugerne. Og det bliver 
en stor hjælp for os. 
 
Røgen Vandværk gør mange af tingene rigtigt i dag, men det med at slette gamle data, har vi 
ikke været nok opmærksom på. Og vi har nu slettet gamle filer og mails, som indeholder 
personlige data. Vi beholder filer og mails, som indeholder oplysninger, som har betydning for 
driften af vandværk, f.eks.: Vandanalyser, tilsynsrapporter, problemer vedr. levering af vandet, 
mm. 
 
Arbejdet skal være færdigt inden d. 25. maj 2018 
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Vandkvalitet  
Vi har fortsat godt vand i Røgen. I 2017 er der taget tre planlagte vandprøver: en hos en 
forbruger og to på vandværket.De to på vandværket er taget henholdsvis, hvor vandet pumpes ud 
og ved boringen (råvand). 
 
I efteråret havde vi 1 coliforme baktier på vandværket. Coliforme bakterier er IKKE det samme 
som e.coli. Coliformebakterier er ikke så sundhedsfarlige som e.coli. Og ved den efterfølgende 
analyse var de coliformebakterier igen under 1.  
 
Vi valgte også at undersøge for den ”nye” pesticid: Chloridazon- desphenyl, som især var knyttet 
til sprøjtning af roer, rødbeder mv. Analysen viste, at der ikke kunne måles noget, og det er vi 
meget glade for i bestyrelsen. 
 
D. 16.2.2018 fik vi en nyhed fra Danske Vandværker, som fortalte, at ”Nye undersøgelser, som 
er foretaget af Aarhus Universitet og GEUS, viser, at nitrat i drikkevandet helt ned til omkring 4 
mg pr. liter kan øget risikoen for tarmkræft”. Grænseværdien for nitrat er i dag 50 mg pr. liter 
vand. 
Vores analyse i efteråret 2017 viser, at vi kun har 0,46 mg pr. liter, så det er rigtigt godt. 
 
Røgen vandværk forsyningsområde: 
Vi har fået en ny andelshaver i 2017.  
Der er udpumpet 6.250 m3 i 2017, hvilket stort er det samme som i 2016.  
Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år. 
 
Driften af Røgen Vandværk 
Vandværket fungerer fint. 
Vi har udskiftet og flyttet et par kontraventiler i september. Det lykkedes at holde afbrydelsen af 
vandforsyningen nede på et par timer. 
 
Hvad skal vi i 2018? 

• Bestyrelsen skal i 2018 udarbejde dokumenter vedr. overholdelse af kravene i 
”Persondataforordning”,  

• Ledningsnettet 
Vi har ikke planer om større anlægsarbejder i 2018. 

• Vandværket  
Vi vil kun lave mindre forbedring på vandværket for at sikre driften fremover.  
Bl.a. nyt software til rentvandspumperne, og et nyt termografiske foto af el-tavlen. Det er 
et krav fra forsikringsselskabet, at el-tavlen skal fotograferes hvert andet år. 

 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen takker Gert for, at han store indsats i 2017 for at sikre vandforsyningen til os alle, og 
får at sikre at de nye rentvandspumper blev så effektive som mulige. 
Også tak til revisorerne, som deltager i gennemgangen af regnskabet hos vores rådgiver Dansk 
Revision. 
 
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet året. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Helboe Jørgensen 
 


