Røgen vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 29. marts 2017

Økonomi og Takstblad
Sund økonomi
Røgen vandværk har en sund økonomi, og vi har ingen gæld.
Regnskabet for 2016 resulterer i et lille underskud på ca. 5.500 kr. på årets resultat. Der var
ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter i 2016.
Vandforsyningsloven og ny Årsregnskabsvejledning og Hvile-i-sig-selv-princippet
I december 2015 kom der en ny Årsregnskabslov, som er gældende for regnskabsåret 2016.
Erhvervsstyrelsen har i januar 2016 udsendt en årsregnskabsvejledning. Den gælder for mindre
vandværker, som forsyner mere end 10 ejendomme og som udpumper mindre end 200.000 m3
pr. år. Røgen Vandværk er omfattet af reglerne, da vi har 85 andelshavere og udpumpede ca.
6.000 m3 i 2016.
Det hedder Hvile-i-sig-selv-princippet, og formålet er at minimere vandprisen for forbrugerne.
I vejledningen står der, at for at opnå denne ”minimering af vandprisen”, må vandværkerne ikke
spare op, og den kapital vi har, skal vi afvikle over de næste måske 25-50 år.
Det lyder ulogisk, at vandværkerne ikke må spare op til en kommende investering, og Danske
Vandværker og Vandrådet i Favrskov Kommune (Røgen Vandværk er medlem af begge)
arbejder for at ændre reglerne, for de er bekymrede for, at vandværkerne får svært ved at
investere fremover.
Der er pt. usikkerhed om, hvordan reglerne helt skal forstås, så bestyrelsen har besluttet, at vi
ikke vil overreagere, men afvente udviklingen over de næste par år.
Vi vil dog - i 2017 - lave en investerings- og vedligeholdelsesplan for de kommende år, som
regler kræver.
Regnskabet for 2016 er udarbejdet efter de nye regler, og vi vil komme nærmere ind på nogle af
ændringer ved gennemgang 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. er uændret i forhold til 2016.
Taksterne for 2017 ligger på vores hjemmeside, og de kan desuden fås ved henvendelse til
formanden.
Røgen vandværk forsyningsområde:
Vi har ikke fået nye andelshavere i 2016, men vi har fået én i 2017.
Der er udpumpet 6.200 m3 i 2016, hvilket er ca. 1.000 m3 mindre end i 2015. Det er den laveste
udpumpede mængde i mange år.
Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år.
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Røgen Vandværk
Vi har i 2016 udskiftet vore to rentvandspumper.
Vi valgte et tilbud fra Grundfos. Grundfos vil foretage nogle målinger på derws pumper på et
vandværk i nærheden af Bjerringbro, og vi fik derfor et relativt godt tilbud fra dem.
Pumperne er mindre og mere effektive end de gamle, og det ser ud til at de bruger væsentligt
mindre strøm, og at det vil give os en besparelse på ca. 3.000 kr. pr. år.
Der har været lidt problemer med indkøringen af pumperne, men kun en enkelt morgen har vi
stået uden vand.
I forbindelse med udskiftningen af pumperne har vi også udskifte nogle af de elektriske
installationer for at sikre, at der ikke bliver driftsforstyrrelser vedrørende råvandspumpen.
Vandkvalitet
Vi har fortsat godt vand i Røgen. I 2016 er der taget to planlagte vandprøver, og resultaterne er
gode, og alle parametre ligger flot.
Regulativ og vedtægter
Vandrådet i Favrskov har revideret ”Regulativet for Vandværker i Favrskov Kommune”.
Bestyrelsen har gennemgået regulativet og Røgen Vandværks vedtægter, og det gav ikke
anledning til ændringer i vore vedtægter.
Kontorhjælp – Dansk revision
Vi har siden 2010 brugt Kontorhjælp ved Ruth Føns, som rådgiver til opkrævning, bogføring,
regnskab mv. Hendes kontor blev i 2016 solgt til Dansk Revision, Hadsten. Aftalen med Ruth
Føns fortsætter, og personalet er det samme. Så vi valgte at fortsætte samarbejdet, og det har
indtil nu fungeret fint.
Hvad skal vi i 2017?
• Ledningsnettet
Vi har lavet et mindre anlægsarbejde, da Lars Bøgelund på Røgen Hedevej 50 har fået en
ny vandforsyning, Vi har ikke planer om større anlægsarbejder i 2017.
• Vandværket
Vi vil lave mindre forbedring på vandværket for at sikre driften fremover.
• Bestyrelsen skal i 2017 lave en langsigtet plan for udgifter til anlæg, forbedring og
vedligeholdelse
Bestyrelsen
Bestyrelsen takker Gert for, at han særlige indsats i 2016 i forbindelse med udskiftning af
pumperne, hvor han bl.a. har arbejde meget, meget tidligt en morgen for, at vi andre skulle have
vand, når vi stod op.
Også tak til revisorerne, som deltager i gennemgangen af regnskabet hos vores rådgiver Dansk
Revision, det er rart at være nogle ekstra øjne og ører især i år, hvor regnskabet er sat op på en
lidt anderledes måde.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet året.
Og en særlig tak til Sørn, som har 25 års jubilæum. Sørn, du har altid løst problemer på ”laveste
niveau” – der er jo ingen grund til at gøre et problemer større end nødvendigt. Og jeg må sande,
at Mark Twain har ret, da han sagde: ”Jeg har haft mange problemer i mit liv. De fleste af dem
blev ikke til noget”. Du har været ens tor støtte for mig og bestyrelsen, så mange tak for det.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Helboe Jørgensen
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