
Generelformamlingen talte 14 fremmødte foruden bestyrelsen 
 
Første punkt på dagsorden var valg af dirigent hvor valget faldt på Charlotte Romlund 
Hansen, som konstaterde at forsamlingen var lovlig indkladt 
 
Gerhardt Grøn fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen var allerede udsendt, hvorfor 
formanden alene ønskede at fremhæve udvalgte punkter. Formanden nævnte, at vi har fået 
ny forbruger i form af  Skov og Naturstyrelsen 
 
Endvidere har vi haft tilsyn fra myndighederne i form af Kommunen som har givet pålæg om 
forbedring af trappen til rentvandstanken. Trappen er blevet udbedret i løbet af året. 
Derudover påpegede formanden, at vi i vandværket ønsker at få styr og monitorering af drift 
og proces på vandværket. Der er for nuværende ingen konkrete tiltag, men vi lægger an til at 
tage fat på det næste år 
 
Vandværket har ydermere i året der er gået haft udfordringer med ventiler som ikke har haft 
det nødvendige vedligehold og det har været en dyr fornøjelse med udskiftning af flere 
ventiler. Det er i bestyrelsen besluttet at sætte løbende udskiftning af ventiler på hold da 
udgifterne har været store og der er behov for en periode med færre udgifter. 
 
I løbet af året har Vandværket i stort omfang måtte købe vand fra HOFOR, da driften ikke 
har fungeret optimalt på vandværket. 
 
Kalkfjerningsanlæg er sammen med ventiludskiftning sat på hold fra vandværkets side 
grundet manglende positiv respons fra såvel forbrugere som fagpersoner  
 
Herefter kunne der kommenteres og spørges til beretningen. Der var spørgsmål til forekomst 
af brunt vand på Stenstræde i den forgangne uge. Vandværket lovede at undersøge 
forholdet nærmere, men var ikke bekendt med andre områder med brunt vand. Forekomsten 
af brunt vand var udtalt på Stenstræde 2 mens overforliggende husstand kun havde haft det 
ganske kort.  
 
Derudover var der Spørgsmål til kogeforbud i 2018. Var der flere eller bedre muligheder end 
facebook-gruppen, “Det sker i Herstedøster” og skilt ved forsamlingshuset ? Bestyrelsen 
havde valgt denne tilgang grundet sagens natur, og havde sandsynligvis valgt anden tilgang 
hvis der havde været tale om farligere bakterier. Bestyrelsen har ikke på nuværende 
tidspunkt ikke noget konkret, som de føler sig overbevist om vil få budskabet ud hurtigere. 
Fra tilhørere var der forslag om E-boks, samt forslag om at have liste med folk, der ikke er 
på facebook / internettet og så tage kontakt til disse personligt. Bestyrelsen vil arbejde videre 
med en plan 
 
Herefter fremlagde Heidi et Revideret regnskab. 
 
Fremhævet blev det store køb af vand fra HOFOR for 30.000 kr primært grundet nedbrud på 
eget vandværk. 
 



Status for vandværket er at der er likvider for 483 tkr. og egenkapital for 600 tkr. hvor 
foreningen Danske Vandværker anbefaler i omegnen af 1 mill. kr. for et vandværk af 
Herstedøsters størrelse.  
 
I Budget for 2019 og som det fremgår af Vandværkets takstblad hæves den variabel afgift 
fra 7 kroner til 8,5 kroner, mens den faste afgift øges fra 650 kr. til 750 kr. hvorfor priserne nu 
vil være en højere end HOFOR men behov herfor grundet de store udgifter vi har haft på 
ventiler, vandværket og køb af vand 
 
Til budgettet er der spørgsmål fra salen angående formuleringen “Væsentlige Prisstigninger i 
2020” - hvad dækker det over? Der er Ikke 100% vished om det nødvendigvis falder ud som 
prisstigninger, men med udgifterne de seneste år in mente skal det mere ses som en 
varsling om at det eventuelt kan ske at priserne på vand må øges.  
 
Af indkomne forslag var der fra bestyrelsens side et forslag om ventilmotionering af 
vandværkets ventiler rundt om i byen. Bestyrelsen har haft indhentet overslag over 
motionering fra entreprenør, men udgiften virkede høj - derfor forslag om at byens borgere 
hjælper til med at motionere ventilerne. I oplæg er Højbakkestræde udvalgt som testområde 
hvorefter bestyrelsen på baggrund af erfaringer herfra udsender plan til andre områder. 
Forslag blev vedtaget uden indvendinger. 
 
Valg til bestyrelsen. Lars Jensen og Nikolaj Hoffman på valg og blev genvalgt Suppleant Per 
Hansen ligeledes genvalgt. 

 
Bilagskontrollanter Walther Hammerstrøm og Jeanne Svendsen ligeledes genvalgt 
  
Under eventuelt blev der fremsendt et stort tak for det store arbejde vandværkets bestyrelse 
specielt har gjort omkring udskiftning af stophaner, som ikke har kunnet lukke de sidste 40 år 
 
 
 
 


