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Referat for 
GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a. 
 
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 
Fjernelse af ammonium v/Søren Pedersen, næstformand for bestyrelsen 
 

3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse v/ Ulla Lund Nielsen fra 
Vandværkskontoret i Hillerød 
 

4. Budget for 2022 forelægges til godkendelse v/ Ulla Lund Nielsen fra Vandværkskontoret i 
Hillerød 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne v/Eva Nissen, bestyrelsessuppleant 
 

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 
 
6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 3 år: 
 
 Afgår: Jeanette Olsen modtager genvalg 
           
6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: 
 
          Afgår: Eva Nissen                                          modtager genvalg 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
7.1    Valg af 1 revisor for 2 år: 
 
 Afgår: Jørgen Raymond modtager genvalg 
 
7.2 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: 
 
          Afgår: Lars Vergo                                    modtager ikke genvalg 
 

8. Eventuelt 
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Velkomst 
Formanden for Nyhuse Vandværk, Jeanette Olsen, bød velkommen til generalforsamlingen og 
takkede for fremmødet på denne skønne solskinsdag. Bestyrelsen glædede sig over, at vi igen 
kunne mødes til en rigtig generalforsamling uden Corona restriktioner, og at vi igen kan spise 
sammen efter generalforsamlingen. 
 
Ad 1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog igen Claus Mortensen som dirigent, da Claus på tidligere generalforsamlinger 
har været dygtig til at styre os godt igennem. Generalforsamlingen tilsluttede sig valget af Claus 
som dirigent. 
 
Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage 
før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 2. marts 2022 og på vandværkets hjemmeside 
www.nyhusevand.dk 
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 
Jeanette Olsen gennemgik aktiviteter i 2021. 
 
Herunder nogle af hovedpunkterne: 
 
Vandværkskontoret i Hillerød  
Jeanette kunne berette, at det fælles vandværkskontor udfører administrative opgaver for 13 
forbrugerejede vandværker i Hillerød. Vandværkskontoret er et selvstændigt firma ejet af de 13 
vandværker. Vandværkskontoret har til huse i lokale hos Ullerød Vandværk, da de har pladsen og 
det på den måde er langt billigere for fællesskabet. Vi er rigtig glade for samarbejdet med 
Vandværkskontoret. 
 
Nye forbrugere  
I løbet af 2021 er 400 nye forbrugere kommet til – bl.a. på Frederiksbro-grunden, men også andre 
steder i vores forsyningsområde er der bygget nyt. Nyhuse Vandværk har i dag 3.240 forbrugere 
repræsenteret ved 1.450 andelshavere. 
 
Ekstraordinære udgifter i 2021 
Vinteren 2021 var hård med meget frost, hvilket betød en del flere vandledningsbrud, end vi 
normalt har, hvilket har givet ekstra omkostninger i forhold til budgettet. 
Vi har haft inspektion af vores vandtanke, som viste nogle begyndende revner som måtte 
udbedres. Dette blev også dyrere end budgettet. 
 
Vandsektorloven 
Generalforsamlingen vedtog i september 2021 bestyrelsens forslag om at søge om at udtræde af 
den økonomiske regulering og skattepligt i vandsektorloven. Dette blev endeligt vedtaget på den 
ekstraordinære generalforsamling i oktober 2021. Efterfølgende har vandværket søgt om at 
udtræde, og den 25. februar 2022 har Forsyningssekretariatet godkendt dette. Det betyder, at 
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Nyhuse Vandværk fra den 1. januar 2023 ikke længere er omfattet af den økonomiske regulering 
og skattepligt. 
 
Derefter kom Jeanette ind på følgende andre emner i beretningen: Medlemmer og udpumpet 
vandmængde, vandkvalitet, kommunens tilsyn, bestyrelsens arbejde, økonomisk tilstand, opgaver 
i 2022 og praktiske oplysninger. 
 
Jeanette sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets 
samarbejdspartnere: Vandværkskontoret i Hillerød, revisionsfirmaet Deloitte, entreprenører Brdr. 
Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværksbestyrer Anders Jensen og alle 
vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. 
 
Beretningen gav anledning til følgende kommentar fra salen:  
 
Forbruger kommenterede Jeanettes indlæg om vores truet grundvand og sagde, at vi i vores 
vandværk jo godt kan få pesticider i vandet, som bare ikke er kommet helt ned til grundvandet 
endnu. Forbrugeren var bekymret over, at der findes såkaldte miljøgodkendte sprøjtegifte. Han 
mente, at det i princippet bare er gifte, man endnu ikke ved om de er giftige for vores grundvand 
og opfordrede os til, via vores fælles vandværksforeninger på tværs af landet, skulle kæmpe noget 
mere for at forbyde alle former for sprøjtegifte. 
 
Jeanette svarede, at vores vandværk er et by-værk og der ikke er landbrugsjord i vores område. 
Men Jeanette var enig i, at vi alle skal passe på vores grundvand, og vi kan selv lade være med at 
anvende gifte til at fjerne vores ukrudt i haven og i stedet fjerne det fysisk. 
 
Der blev udtrykt stor tak for den udførlige beretning, og beretningen blev godkendt. 
 
Ad 2) Fjernelse af ammonium v/ Søren Pedersen, bestyrelsesmedlem 
Søren Pedersen gennemgik først den almindelige vandbehandling i vandværket, som alle 
vandværker udfører for at gøre rå vandet fra boringerne drikbar: 
 

• 1. trin er en iltning af vandet, som foregår ved at lade vandet løbe ned ad nogle trappetrin.  

• 2. trin er sandfiltrering. Her ledes vandet igennem sandet og derved fjernes alle primære 
uønskede parametre i samme filterbassin (jern, mangan og ammonium). Sandfilteret er 
derfor et vigtigt og centralt punkt i drikkevandsbehandlingen. 

 
Disse to trin er normalt nok til at sikre godt drikkevand.  
 
På Nyhuse Vandværk har vi dog fra tid til anden haft svært ved at komme helt ned på 
grænseværdien for ammonium på vores vand. Grænse er 0,05 mg/l.  
 
Derfor ansøgte vandværket i 2021 Hillerød Kommune om tilladelse til at køre et forsøg med at 
lade vandet løbe over en kobberplade på vej til sandfilteret. Det er en midlertidig installation på 2 
måneder, som har til formål at kickstarte processen til fjernelse af ammonium. Metoden er kendt 
fra andre danske vandværker. 



 

4 

 

 
Dette forsøg har efter godkendelse, kørt i perioden oktober 2021 til medio januar 2022. 
Kobberpladerne er fjernet igen og vores kontrolmålinger på ammonium er igen meget fine og 
under den målbare grænse på 0,02 mg/l. 
 
Indlægget gav anledning til spørgsmål fra salen.  
 
Spørgsmål: Hvilke stoffer er fundet i vandet? 
Søren svarede, at det udelukkende er naturlige stoffer, som er i grundvandet. 
 
Spørgsmål: Er det de samme stoffer, der undersøges for i hele landet? 
Søren svarede, at det er det. 
 
Spørgsmål: Kan vi ikke lade kobberpladerne sidde? Så vi er sikre på, at det ikke igen giver 
problemer. 
Søren svarede, at kobberpladen ikke må blive siddende, da godkendelse kun var for en periode. 
Dette giver også god mening, da vi efter de to måneder har fået den biologiske proces tilstrækkelig 
god til at kunne holde ammoniumkoncentrationen lav. Søren mindede, om at vandværkerne kun 
må lave almindelig vandbehandling som beskrevet. Alt yderligere vandbehandling kræver speciel 
godkendelse fra myndighederne. 
 
Spørgsmål: Kan man ikke sende en forhåndsansøgning til kommunen til at bruge samme metode 
en anden gang hvis problemet opstod, så man ikke skulle vente på kommunens godkendelse. 
Søren svarede, at vi må følge de gængse procedurer, som gælder for godkendelse af særlig 
vandbehandling, og at det forudsætter ansøgning, når situationen opstår. Vi kan derfor ikke søge 
præventivt. 
 
Spørgsmål: Er der noget farligt ved at sætte kobberpladen op, siden kommunen skulle give en 
tilladelse? 
Søren svarede, at der ikke er noget farligt ved at sætte pladen op, men det er stadig i kategorien 
avanceret vandbehandling, og derfor skal kommunen give tilladelse til forsøget. 
 
Spørgsmål: Er der nogen cyklus for at udskifte sandet i filterne? 
Jeanette svarede, at det er der ikke. Som udgangspunkt skal vi ikke skifte sandet, før det er strengt 
nødvendigt. Ellers risikerer vi at havne i samme situation. Det sand, der blev skiftet tilbage i 2011, 
var ca. 30 år gammelt. 
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Ad 3) Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse v/ Ulla Lund Nielsen fra 
Vandværkskontoret i Hillerød 
Ulla Lund Nielsen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2021.  
 
Det reviderede regnskab gav anledning til bemærkninger og spørgsmål fra salen: 
 
Bemærkninger: Det er svært at følge med i det, der bliver fortalt. Det, der fortælles, kan ikke ses i 
de udlevede papirer. Det vil være fint med et papir, der lister præcis de tal, der gennemgås ved 
fremlæggelsen, så man bedre kan følge med i gennemgangen. 
 
Det er rigtig fint med en forklaring på, hvad der er årsag til underskuddet, det ville bare være rigtig 
godt med et papir, der også viser årsagerne. Så er det nemmere at følge med. 
 
Vandværkets generalforsamlingsvalgte revisor, Jørgen Raymond, forslog at bestyrelsen fremover 
fremlægger tallene på en anden måde. Fx at kun de vigtigste tal bliver vist med en kolonne for 
realiserede tal og en kolonne for budgettal over for hinanden. Så kan man bedre forstår 
regnskabet. 
 
Ulla Lund Nielsen svarede, at det er taget til efterretning, og at vi til næste generalforsamling vil 
gøre regnskabet mere overskueligt og følge forslaget fra Jørgen Raymond. 
 
Spørgsmål: Hvorfor skal dækslerne skiftes på de nye cykelstier på Frejasvej og Selskovvej? Og 
hvorfor skal vandværket betale for dette? 
Vandværksbestyrer Anders Jensen forklarede, at Nyhuse Vandværk er gæst i vejen. Derfor skal 
vandværket betale for de nye dæksler (de gamle dæksler kunne ikke genbruges). Vi har etableret 
det, der hedder ”flydende dæksler”, som kan hæves/sænkes, hvis vejen ændrer sig. 
 
Regnskabet for 2021 blev godkendt. 
 
Ad 4) Budget for 2022 forelægges til godkendelse v/ Ulla Lund Nielsen fra Vandværkskontoret i 
Hillerød 
Ulla Lund Nielsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2022. 
 
Budgettet kan ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger. 
 
Budgettet for 2022 blev godkendt. 
 
Ad 5) Behandling af indkomne forslag 
Dirigenten fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag fra andelshaverne, men at 
bestyrelsen havde et forslag.  
 
Bestyrelsen forslår, at Nyhuse Vandværk ændrer vedtægterne, så de er i overensstemmelse med 
standardvedtægterne fra Danske Vandværker. Der er primært tale om nogle småjusteringer. 
 
Vedtægtsændringerne blev gennemgået af Eva Nissen, bestyrelsessuppleant. 
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Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen 
 
Inden forslaget blev sendt til afstemning, spurgte dirigenten ud til salen om nogle ønskede 
hemmelig afstemning. Dette var ikke tilfælde, og afstemningen kunne foregå ved 
håndsoprækning. Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen blev udpeget som stemmeoptæller. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de i alt 25 stemmeberettigede andelshavere. 
 
Eva Nissen kunne herefter meddele, at vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede skal være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemmer for. Da 2/3 af 
andelshaverne ikke var til stede på generalforsamlingen, kræver det en ny generalforsamling. Da 
forslaget kan vente, vil det komme på generalforsamlingen igen i 2023, hvor forslaget kan endeligt 
vedtages ved at 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
 
Efter vedtagelsen var der et spørgsmål fra salen om, hvad tilføjelsen af ordet ’væsentligt’ i § 10 
dækker over. Jeanette Olsen forklarede, at det handler om, at vandværket ikke kan indkalde til 
generalforsamling, hver gang der sker en ændring i forhold til de budgetterede anlægsudgifter. 
Det er svært at sætte beløb eller procent på, hvad væsentlig er. Det kan fastlåse bestyrelsen. 
Væsentlig kan tolkes derhen, at det er noget, der er væsentligt for driften af vandværket.  
 
Ad 6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Jeanette Olsen var på valg og blev genvalgt. 
 
6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Eva Nissen var på valg og blev genvalgt. 
 
Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleant 
7.1) Valg af 1 revisor: Jørgen Raymond var på valg og blev genvalgt. 
 
7.2) Valg af 1 revisorsuppleant: Lars Vergo genopstillede ikke.  
 
Dirigenten spurgte, om der var nogen fra salen, der ville opstille. Mette Christensen, Bag Vænget 
6, ville gerne opstille til revisorsuppleant og blev valgt. 
 
Ad 8) Eventuelt 
Spørgsmål fra salen: Er der planer om blødgøringsanlæg på Nyhuse Vandværk? Og må man selv 
installere et anlæg privat. 
Jeanette Olsen svarede, at bestyrelsen pt. ikke har nogen planer om at blødgøre vandet, men at vi 
holder øje med udviklingen på området. Jeanette kunne berette, at bestyrelsesmedlem Freddie 
Lund fx netop har deltaget i webinar om blødgøring af vand. 
Den enkelte forbruger kan selv installerer et anlæg til at fjerne kalk fra vandet, det har bestyrelsen 
ikke nogen holdning til. 
 
Spørgsmål fra salen: Kan vi flytte næste generalforsamling til at starte tidligere fx kl. 17:00? 
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Jeanette svarede, at det er svært at gøre det tidligere, da det er en hverdag, hvor folk er på 
arbejde og skal kunne nå hjem inden generalforsamlingen. 
 
Dirigenten takkede for en god og effektiv generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. Jeanette Olsen rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere og takkede 
for en god generalforsamling. 
 
 
 
 
Søren Pedersen  Claus Mortensen 
Referent   Dirigent 
 
 
På generalforsamlingen deltog 25 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 31 personer. 
Derudover deltog Ulla Lund Nielsen fra Vandværkskontoret i Hillerød og Claus Mortensen. 
 
 
referat Søren Pedersen 11. april 2022 


