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Bestyrelsens beretning for året 01.01. - 31.12. 2014 

Som en del af beretningen fremsendes nedenstående oplysninger til orientering for andelshaverne. 

Antal andelshavere: 
 Sommerhuse / Fritidshuse 3.076  
 Helårshuse 520  
 Erhverv m.m.    47  
 Øvrige andelshavere          8  
 I alt  3.651  
 
Der er i året 2014 tilgået 2 nye andelshavere. 

Vandmængder:                                                                                   
            2014                      2013 
 Udpumpet vandmængde 185.735 m3 171.880 m3 
 Leveret til forbrugerne 175.929 m3 160.475 m3 
 Ledningstab    9.806 m3   11.405 m3 
 

Det målte ledningstab udgør i 2014 dermed 5,3 % af den udpumpede vandmængde (6,6 % i 2013). 

Vandkvalitet 
Vores vand har en høj kvalitet, og de obligatoriske prøver af såvel råvand som drikkevand udtages 
løbende. Ingen analyser har givet udslag for pesticider. På side 6-9 er gengivet resultaterne fra de 
årlige analyser af de mikrobiologiske og de fysisk-kemiske forhold af vort drikkevand. De under-
søgte forhold overholder vandkvalitetskravene – bortset fra "farvetal", hvor der er en mindre over-
skridelse, som dog ikke har nogen sundhedsmæssig betydning.  
Det kan nævnes, at vandets hårdhed er målt til 23,8 odH på Vænget og 26,4 odH på Studebjerg, og 
må dermed karakteriseres som hårdt og kalkholdigt. 

Vandværker og ledningsnet 
Såvel vandværker som ledningsnet er i god stand. Ledningen på Egernvej er delvis fornyet efter et 
brud. 
Der er lagt en ny hovedledning til Vejby fra Vænget, som aftalt i forbindelse med fusionen med 
Studebjerg. Vandforsyningen til Vejby er nu optimal, og det er derfor muligt at nedlægge Stude-
bjerg Vandværk. 
Gribskov Kommune har vist interesse i at overtage ejendommen, hvor Studebjerg er beliggende på 
Svanemosen 8, til et kultur- og naturhus. Der er derfor truffet beslutning om at forberede en luk-
ning af vandværket. 
Der har ikke været nævneværdige frostsprængninger i vinter. 
Skaderne har således været begrænsede, men forbrugerne må ikke glemme, at det kan gå frygteligt 
galt, hvis man ikke får tømt vandet ud af rørsystemet, inden frosten sætter ind.  
Vi skal derfor endnu engang gentage den sædvanlige appel om vintersikring af fritidshuset: 

 Husk lukning af stophane og tømning af vandrørene, når der lukkes af for vinteren, såfremt 
man vælger at lade huset stå uopvarmet. 

 Husk, at en temperatur i huset på 5 grader er for lidt, hvis der er 15 graders frost udenfor, og 
vandrørene f. eks. ligger i væggen. Hvis HPFI/HFI-relæet er slået fra, er der ingen strøm i 
huset. 
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 Check fritidshuset/målerbrønden efter hver frostperiode, og sørg for at dækslet til måler-
brønden er intakt og lukker tæt. 

 Kontakt venligst Vandforsyningen, hvis der sker udsivning af vand på grunden, på vejen el-
ler hos naboer.   

SRO-anlæg på Vænget vandværk 
Som nævnt på generalforsamlingen i 2014 ville bestyrelsen undersøge muligheden for at få instal-
leret et SRO-anlæg. Anlægget kan overvåge boringer, vandværk samt tanke og beholdere og der-
udover regulering af vandværkets funktioner. SRO står for Styring, Regulering og Overvågning. 
Der blev indgået kontrakt med Robotek Gruppen i december 2014, således, at anlægget kunne bli-
ve installeret i februar 2015.   

Digitalisering af ledningsnettet 
Forsyningsledningsnettet, målerbrønde og skydeventiler er nu blevet registreret og opmålt med 
GPS udstyr, således, at vi med langt større nøjagtighed kender placeringen af de forskellige typer 
af udstyr.  
Alt er nu lagt ind digitalt, så vi fremover kan redigere ledningssystemet på enklere vis - samtidig 
med, at det giver langt bedre oversigt over det samlede ledningssystem. 

E-mail service 
Som meddelt sidst år er administrationssystemet  blevet udvidet med en e-mail service, så vi frem-
over kan udsende e-mails til de andelshavere, der har oplyst os deres e-mailadresse. Det har vist 
sig at være en stor fordel for vandværket at kunne udsende alle former for information til andels-
haverne på denne måde. Vi har indtrykket af, at også andelshaverne er tilfredse med den nye 
kommunikationsform. 
Vandforsyningen har med denne form for kommunikation mulighed for at orientere meget hurtigt, 
hvis der eksempelvis opstår problemer af én eller anden art. Men en stor fordel er også, at der er 
mange penge at spare til porto og trykning. 
Vandforsyningen kender nu ca. 60% af  andelshavernes e-mailadresser, og vi skal derfor opfordre 
til, at endnu flere melder sig til. Det kan ske via Vandforsyningens hjemmeside: 
www.vandforsyningen.dk/vejby - selvbetjening - til-/afmeld e-mail eller ringe til vandværkskonto-
ret på 48 70 57 26.  

Målerkontrol 
I 2014 er 2 partier af målere blevet stikprøvekontrolleret, med det resultat, at et parti blev godkendt 
til at sidde yderligere 6 år inden næste kontrol, mens det andet parti er blevet godkendt til at sidde 
yderligere 3 år inden kontrol. 
Husk, at man som andelshaver ved begrundet mistanke om fejlvisning på en måler, kan få foreta-
get en afprøvning af måleren. Dersom den afprøvede måler overholder tolerancerne iht. Regulati-
vet, skal andelshaveren betale for omkostningerne ved kontrollen. Er afvigelsen derimod større 
end den godkendte tolerance, betaler vandværket for kontrollen.  

Samarbejde med nabovandværkerne 
Samarbejdet imellem Vejby Vandforsyning og Tisvilde Vandværk fungerer fortsat fint med fælles 
administration og drift, et samarbejde, der snart har eksisteret i 25 år.  
Samarbejdet omkring kontorfællesskabet i Baunehøjs lokaler i Skærød fortsætter nu på 4. år, og er 
fra 1. januar 2014 udvidet med Smidstrup Vandværk. Der er nu 5 vandværker tilknyttet på konto-
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ret, hvor personalet har stor gavn af at kunne hjælpe hinanden ved ferie, sygdom og ved større ar-
bejdsopgaver. Dette skaber en større sikkerhed for vandforsyningen i dagligdagen. 
Da Finn Jensen, vores vandværksbestyrer igennem 25 år, havde bebudet at gå på pension pr. 1. 
marts 2015, besluttede bestyrelsen, sammen med Tisvilde Vandværk, at indlede forhandlinger med 
Asserbo/Baunehøj Vandværker om overtagelse af driftsledelsen af vore vandværker. Da disse 
vandværker i de sidste par år havde haft et driftssamarbejde, var det naturligt at forsøge os med en 
lignende aftale. Forhandlingerne er fortsat ind i 2015.  

Kontaktudvalget for Vandværker 
Samarbejdet i kontaktudvalget har i 2014 fortsat været præget af et godt samarbejde med de øvrige 
vandværker i Gribskov Kommune. Samarbejdet giver stor inspiration i den fremtidige udvikling, 
hvor man også lærer meget af hinanden. 
Kommunen er i den sammenhæng tilsynsmyndighed for værkerne, og deltager som observatør i 
Kontaktudvalgets arbejde.  
Samarbejdet med Grib Vand A/S (Grib Spildevand) er også blevet en del af samarbejdet i Kon-
taktudvalget. Dette medfører bl.a., at man i den sammenhæng søger at koordinere arbejder af fæl-
les karakter. 
I Kontaktudvalget mødes alle Kommunens vandværker 2 gange om året for at drøfte alle former 
for samarbejde – herunder muligheder for sammenlægninger.  

Beredskabsplaner 
Vores beredskabsplan, som er gældende for både Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning, er 
godkendt af Gribskov Kommune.  
Som en konsekvens af planen er der oprettet en SMS-service, således, at forbrugerne kan varsles 
hurtigt ved f. eks. forurening, forsyningssvigt og andet. SMS-servicen er anvendt et par gange i 
løbet af året med tilfredsstillende resultat.  
Der vil endvidere blive informeret på vores hjemmeside og også til DR P4 og TV Lorry, hvis der 
skulle ske et større brud eller lignende på vores forsyningsnet. 

Sikkerhed  
Sikkerheden omkring vandforsyningen er forsat helt i top. Vandværket er sammenkoblet med 
Udsholt Vandværk mod øst og med Baunehøj og Tisvilde vandværker mod vest. 
Det sikrer, at vi uanset uforudsete hændelser er i stand til at opretholde vandforsyningen til vore 
andelshavere. 
Derudover er der som tidligere nævnt nu en dobbelt vandforsyning til Vejby. 

Indsatsplaner og indvindingstilladelser 
Vi følger fortsat den indsatsplan, der i sin tid blev udarbejdet af Frederiksborg Amt og efterfølgen-
de godkendt af Gribskov Kommune, men den skal revideres i 2014/15 efter udmelding fra Staten. 
Der forventes en godkendelse af planen sidst i 2015. 
For Vejby Vandforsyning betyder dette fortsat,  

 at vi løbende skal følge grundvandets kvalitet i boringerne,  
 at vi skal fortsætte vores oplysningsindsats overfor forbrugerne om faren ved at forurene 

jorden over vort drikkevand - Det gør vi hermed igen: 
Husk at begrænse brugen af sprøjtemidler og pas på med spild af olie mv.  
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 at vi skal samarbejde med Lokalbanen om mindsket brug af pesticider på banearealer, hvor 
boringer ligger tæt på.  

En ny indvindingstilladelse på indtil 205.000 m3 gældende for de kommende 30 år forventes god-
kendt i det kommende år. 

Regnskab 
Med et underskud på kr. 301.002 ligger årets resultat væsentligt under budgettet, som udviste et 
underskud på kr. 970.000. 
Det bedre resultat skyldes lidt højere indtægter, men den væsentligste årsag er lavere udgifter. Ud-
giften til Vejby ledningen blev noget lavere end budgetteret og det samme gælder for vedligehol-
delsen af ledningsnettet. At installationen af SRO-anlægget først er påbegyndt i 2015 spiller også 
ind. 
Som tidligere oplyst overvejes det at nedlægge Studebjerg værket. Dette værk er hidtil bogført til 
ejendomsværdien på kr. 370.000. Som følge af tvivl om realisationsværdien og de med nedlæggel-
sen forbundne udgifter er det besluttet at foretage en nedskrivning af værdien med 50%, svarende 
til kr. 170.000. Denne nedskrivning medfører tilligemed årets resultat, at egenkapitalen pr. 31. de-
cember 2014 reduceres til kr. 3.524.958. 

Budget og takstblad 
Det oprindelige budget for 2015 udviste et underskud på kr. 190.000, hvori var indregnet kr. 
300.000 til SRO-anlæg. Som følge af tidsforskydningen med installationen af SRO-anlægget samt 
yderligere udgifter hertil, er der i det reviderede budget i alt indregnet kr. 650.000 til anlægget. 
I forbindelse med nedlæggelse af Studebjerg værket vil det være nødvendigt med ændringer vedrø-
rende de to boringer, som hidtil har forsynet Studebjerg og som fremover skal forsyne Vænget. 
Der er hertil afsat kr. 50.000. Udgifter til nedlæggelsen af Studebjerg er i 2016-budgettet indregnet 
med kr. 300.000. 
Som nævnt pågår der forhandlinger med Baunehøj Vandværk om et teknisk samarbejde. Det for-
ventes, at der i den forbindelse kan opnås en vis besparelse. Da forhandlingerne endnu ikke er af-
sluttet, er der i budgettet indregnet et anslået beløb på kr. 100.000. Der er indregnet en indtægt på 
kr. 40.000 fra salg af servicevognen. Til gengæld er der fjernet en renteindtægt på kr. 50.000. 
Budgettet ender med et underskud på kr. 840.000. Til trods for dette store underskud anses likvidi-
teten fortsat for tilstrækkelig. Derfor foreslås taksterne for driftsbidraget fastsat uændret. Statsaf-
giften steg den 1. januar 2015 til kr. 7,33 fra kr. 6,82. 

Fremtiden 
Bestyrelsen ser fortsat på mulige omstruktureringer af værkerne, således at unødvendigt og over-
flødigt udstyr tages ud. Derudover vil vi have fokus på følgende i de kommende år: 

 Nedlæggelse af Studebjerg vandværk 
 Udskiftning af de ældste vandledninger efter fastlagt princip 
 Omstrukturering af ledningsnettet i forbindelse med reparationer 
 Fortsat udbygning af hjemmesiden  
 Løbende forbedring af vandværkets drift, administration og sikkerhed omkring de daglige 

funktioner 
 Øget samarbejde med myndigheder omkring gennemførelse af analyser og handleplaner for 

sikring af godt og rigeligt drikkevand 

     



(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

       Analyserapport nr. 20140731/001
       6. august 2014
       Blad 1 af 3

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

    

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve 

DIREKTE UNDERSØGELSE *

   Temperatur     13,2   °C

   Lugt Ingen lugt

   Smag Normal

   Farve Ingen

   Udseende Klar

Prøvested:
Afgang, værk
Studebjerg VV

Prøvedato: 2014-07-22 Kl. 11:35

Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr

   Kimtal v. 22°C pr.ml      5           50 DS/EN6222 0,1

   Kimtal v. 37°C pr.ml    < 1           5 DS/EN6222 0,1

   Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml    < 1           i.m. SM9223, 20.ed. 0,06

   E. coli pr.100ml    < 1           i.m. SM9223, 20.ed. 0,06

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

Se blad 2.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

BQ = 94

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.

Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.

Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
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(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Vejby Vandforsyning
Afgang, værk
Studebjerg VV
Prøvedato: 2014-07-22 Kl. 11:35

Analyserapport nr. 20140731/001
6. august 2014
Blad 2 af 3

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

   Farvetal Pt mg/l      7,6   !       5 DS 289 5%

   Turbiditet FTU      0,12        0.3 DS/EN27027 5%

   pH pH      7,7         7 - 8,5 DS/EN ISO 10523

   Ledningsevne mS/m    115           >30 DS/EN27888 2%

   Inddampningsrest mg/l    725           1500 DS204 5%

   NVOC C mg/l      3,3         4 SM5310 5%

   Calcium Ca2+ mg/l    162           <200 ICP-OES 5%

   Magnesium Mg2+ mg/l     16           50 ICP-OES 5%

   Natrium Na+ mg/l     49           175 ICP-OES 6%

   Kalium K+ mg/l     12     !       10 ICP-OES 5%

   Jern, total Fe mg/l      0,010       0.1 ICP-OES 5%

   Mangan Mn mg/l    < 0,002       0.02 ICP-OES 5%

   Ammonium NH4 + mg/l      0,08  !       0.05 SM 418B 3%

   Bicarbonat HCO3 - mg/l    380           >100 DS/EN9963-1 2%

   Klorid Cl- mg/l    122           250 DS/EN10304 1.5%

   Fluorid F- mg/l      0,12        1.5 DS/EN10304 3 %

   Sulfat SO4 2- mg/l    110           250 DS/EN10304 1.5%

   Nitrat NO3 - mg/l      1,8         50 DS/EN10304 2.5%

   Nitrit NO2 - mg/l      0,002       0.01 DS/EN 26777 1.5%

   Fosfor, total P mg/l    < 0,01        0.15 DS292 5%

   Ilt O2 mg/l      9,4         DS2205 5%

   Aggressiv kuldioxid CO2 mg/l    < 2           2 DS236 2%

   Hårdhed, total °dH     26,4         5 - 30 Beregnet 3,5 %

   Kiselsyre* SiO2 mg/l     25           Intern

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.

Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.

Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
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(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

       Analyserapport nr. 20140710/005
       23. juli 2014
       Blad 1 af 4

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

    

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve 

DIREKTE UNDERSØGELSE *

   Temperatur     10,0   °C

   Lugt Ingen lugt

   Smag Normal

   Farve Ingen

   Udseende Klar

Prøvested: Afgang, værk

Prøvedato: 2014-07-01 Kl. 13:15

Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr

   Kimtal v. 22°C pr.ml      2           50 DS/EN6222 0,1

   Kimtal v. 37°C pr.ml    < 1           5 DS/EN6222 0,1

   Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml      2     !       i.m. SM9223, 20.ed. 0,06

   E. coli pr.100ml    < 1           i.m. SM9223, 20.ed. 0,06

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

Se blad 2.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

BQ = 63

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.

                                                                                       

                                                                                       



(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Vejby Vandforsyning
Afgang, værk

Prøvedato: 2014-07-01 Kl. 13:15

Analyserapport nr. 20140710/005
23. juli 2014
Blad 2 af 4

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

   Farvetal Pt mg/l      7,5   !       5 DS 289 5%

   Turbiditet FTU      0,23        0.3 DS/EN27027 5%

   pH pH      7,8         7 - 8,5 DS/EN ISO 10523

   Ledningsevne mS/m    102           >30 DS/EN27888 2%

   Inddampningsrest mg/l    645           1500 DS204 5%

   NVOC C mg/l      2,6         4 SM5310 5%

   Calcium Ca2+ mg/l    147           <200 ICP-OES 5%

   Magnesium Mg2+ mg/l     14           50 ICP-OES 5%

   Natrium Na+ mg/l     45           175 ICP-OES 6%

   Kalium K+ mg/l      6,3         10 ICP-OES 5%

   Jern, total Fe mg/l      0,027       0.1 ICP-OES 5%

   Mangan Mn mg/l    < 0,002       0.02 ICP-OES 5%

   Ammonium NH4 + mg/l    < 0,02        0.05 SM 418B 3%

   Bicarbonat HCO3 - mg/l    367           >100 DS/EN9963-1 2%

   Klorid Cl- mg/l     88           250 DS/EN10304 1.5%

   Fluorid F- mg/l      0,17        1.5 DS/EN10304 3 %

   Sulfat SO4 2- mg/l    109           250 DS/EN10304 1.5%

   Nitrat NO3 - mg/l      0,9         50 DS/EN10304 2.5%

   Nitrit NO2 - mg/l    < 0,002       0.01 DS/EN 26777 1.5%

   Fosfor, total P mg/l    < 0,01        0.15 DS292 5%

   Ilt O2 mg/l     10           DS2205 5%

   Aggressiv kuldioxid CO2 mg/l    < 2           2 DS236 2%

   Hårdhed, total °dH     23,8         5 - 30 DS/EN14911 3,5 %

   Kiselsyre* SiO2 mg/l     19           Intern

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.

                                                                                       

                                                                                       



 
 

Helsinge, den 19. februar 2015

Peter Riis-Hansen                       Helge Sølgaard                       Feline Munck Christensen 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

I bestyrelsen:

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabs-
mæssige skøn er forsvarlige, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Peder Andersen

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler, og beskriver de i selskabet væsentlige risici og usikker-
hedsfaktorer.

Jørn Stålfos                           Flemming Drud Madsen                     Karl Terpager Andersen

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. 
december 2014 for Vejby Vandforsyning A.m.b.a..

Ledelsespåtegning
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Til andelshaverne i Vejby Vandforsyning A.m.b.a.

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Revisors ansvar

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Vejby Vandforsyning A.m.b.a. for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede 
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder 
og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt 
planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion 
om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at 
opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og 
vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Konklusion

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jan Lundqvist

Den uafhængige revisors erklæringer

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yder-
ligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet.

København, den 19. februar 2015
ReviPoint A/S

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

statsautoriseret revisor
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Tilkendegivelse fra kritisk revisor

Kritisk revisor
Henrik Lorentzen

Jeg har gennemgået årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2014 med selskabets administrative 
ledelse. Jeg har fået en tilfredsstillende besvarelse af de spørgsmål, jeg har stillet og en dækkende 
beskrivelse af de problemstillinger, jeg har ønsket belyst. Jeg har på dette grundlag ingen bemærk-
ninger.

Helsinge, den 19. februar 2015
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Note 2013

1 2.271.075 2.151.138

2 -1.480.309 -1.645.449

790.766 505.689

3 -251.093 -278.317

-251.093 -278.317

539.673 227.372

4 -886.984 -874.426

-347.311 -647.054

5 46.309 56.129

-301.002 -590.925

OVERSKUDSDISPONERING:

-301.002 -590.925

-301.002 -590.925

Omsætning................................................................................

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014

Personaleomkostninger.............................................................

Administrationsomkostninger...................................................

DÆKNINGSBIDRAG ............................................................

Overført resultat .......................................................................

Finansielle indtægter ................................................................

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .........................

ÅRETS RESULTAT ...............................................................

Andre eksterne omkostninger i alt ...........................................

Produktionsomkostninger.........................................................

BRUTTORESULTAT .............................................................

Disponeret i alt .........................................................................
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Note 31/12-13

Materielle anlægsaktiver: 
6 831.600 1.016.600

831.600 1.016.600

831.600 1.016.600

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender: 
8 297.153 177.033

44.891 48.747
9 193.949 156.132

10 0 14.658

535.993 396.570

7 2.027.920 2.053.920

11 3.480.826 3.465.435

6.044.739 5.915.925

6.876.339 6.932.525

Balance pr. 31. december 2014

Periodeafgrænsningsposter ......................................................

Tilgodehavender vandopkrævning  .........................................

Værdipapirer ............................................................................

AKTIVER I ALT ....................................................................

Tilgodehavender Tisvilde Vandværk ......................................
Andre tilgodehavender ............................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ..........................................

Tilgodehavender i alt ...............................................................

Materielle anlægsaktiver i alt ..................................................

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER:

Grunde .....................................................................................

Likvide beholdninger ...............................................................

ANLÆGSAKTIVER I ALT ....................................................
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Note 31/12-13

EGENKAPITAL:

4.036.960 4.632.325
-26.000 -4.440

-185.000 0
-301.002 -590.925

12 3.524.958 4.036.960

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kortfristede gældsforpligtelser: 
1.085.844 979.740
1.444.910 1.129.554

13 820.627 786.271

3.351.381 2.895.565

3.351.381 2.895.565

6.876.339 6.932.525

15Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ......................................

PASSIVER I ALT ...................................................................

Kapitalkonto primo  .................................................................

Forudbetalt vandafgift..............................................................

EGENKAPITAL I ALT ..........................................................

Regulering værdipapirer ..........................................................

PASSIVER

Balance pr. 31. december 2014

Skyldig statsafgift ....................................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .........................................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .........................................

Anden gæld ..............................................................................

Overført resultat .......................................................................
Regulering grunde  ..................................................................
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1 Omsætning 2013

765.013 615.039
1.209.945 1.154.410

29.400 28.800
22.400 20.000
68.968 155.120

117.892 117.426
0 1.016

58.000 59.600
-543 -273

2.271.075 2.151.138

2

2.318 4.918
163.921 384.243

22.638 15.468
30.073 22.847

0 21.264
699.228 654.020
130.980 152.055

62.749 0
27.578 27.751
83.565 75.174
30.408 21.128

7.764 5.396
134.247 137.183

32.379 32.829
25.450 66.185

7.450 4.941
19.561 20.047

1.480.309 1.645.449

Administrationsgebyrer, Gribskov kommune ...........................................

Vandafgift, variabelt bidrag ......................................................................
Vandafgift, faste bidrag .............................................................................

Noter

Tab på debitorer ........................................................................................

Vedligeholdelse af målerbrønde................................................................

Målerkontrol og værkaflæsning af målere ................................................

SRO etablering 2015..................................................................................

Vagtordning ..............................................................................................

Rykker- og genåbningsgebyrer .................................................................

Produktionsomkostninger

Ejerskiftegebyr ..........................................................................................

Omsætning i alt .........................................................................................

Vedligeholdelse af ledningsnet .................................................................

Tilslutningsbidrag .....................................................................................

Køb af vand ...............................................................................................

Øvrig vedligeholdelse ...............................................................................

Vedligeholdelse af værk og anlæg ............................................................
Vedligeholdelse af grunde ........................................................................
Vedligeholdelse af boringer og råvandsledninger ....................................
Vedligeholdelse af installationer ...............................................................

Vandanalyser og boringskontroller ...........................................................
IT drift, abonnement og service ................................................................

Salg af pumper, låse mv.............................................................................
Værkaflæsning af målere ..........................................................................

Autodriftsomkostninger ............................................................................

Produktionsomkostninger i alt ..................................................................

Tilslutning andelshavere ...........................................................................
Forsikringer ...............................................................................................
Elektricitet .................................................................................................

Side 12



18

 
 

3 Administrationsomkostninger 2013

26.146 34.154
65.342 68.912
22.001 32.929
17.500 17.500

2.178 1.264
1.349 4.222

48.550 33.004
15.524 25.020
38.363 32.822
14.145 28.492

-5 -2

251.093 278.317

4 Personaleomkostninger

626.918 608.737
180.900 183.324

21.250 27.625
31.679 27.592
11.837 11.499
14.400 15.649

886.984 874.426

Kontorartikler ............................................................................................

Advokat og konsulenter ............................................................................

Porto og gebyrer ........................................................................................

Noter

Baunehøj Vandværk lokale omk................................................................

Telefon og internet ....................................................................................

Småanskaffelser ........................................................................................

Kørselsgodtgørelser ..................................................................................
Ferieafløsning ...........................................................................................

Administrationsomkostninger i alt ...........................................................

Andre personaleomkostninger ..................................................................

Personaleomkostninger i alt ......................................................................

ATP og sociale bidrag ...............................................................................

Diverse ......................................................................................................

Bestyrelseshonorar ....................................................................................
Lønninger ..................................................................................................

Revision og regnskabsmæssig assistance...................................................

IT-administration, abonnement og service................................................

Kontingenter og abonnementer .................................................................
Generalforsamling og møder ....................................................................
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5 Finansielle indtægter 2013

6.309 16.129
40.000 40.000

0 0

46.309 56.129

6 Anlægsoversigt 

Materielle anlægsaktiver Grunde

1.016.600
0

-185.000

831.600

831.600Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014 ............................................................

Ejendomsværdi pr. 31. december 2014 ..........................................................................

Finansielle indtægter i alt ..........................................................................

Renteindtægter, bank ................................................................................
Renteindtægter, obligationer .....................................................................

Noter

Realiserede kursgevinster .........................................................................

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2014 ..................................................................................
Tilgang  ...........................................................................................................................
Nedskrivning af grunde og bygninger ............................................................................
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Anskaff. Kursværdi
7 Værdipapirer Rente sum 31/12-14

40.000 2.043.000 2.027.920

40.000 2.043.000 2.027.920

2.043.000 2.027.920

-15.080
-10.920

-26.000

8 Tilgodehavender vandopkrævning 31/12-13

297.153 177.033

297.153 177.033

Årets regulering ...............................................................................................................

Kursregulering primo ......................................................................................................

Nominelt

Kursregulering ultimo .....................................................................................................

Noter

Obligationer i alt  ........................................

Tilgodehavender vandopkrævning  i alt ...................................................

2.000.0002 % Skibe SKE 2015 ..................................

Værdipapirer  i alt .....................................................................................

2.000.000

Tilgodehavende vandafgift .......................................................................
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9 Andre tilgodehavender 31/12-13

117.891 117.426
35.657 35.136
40.401 3.570

193.949 156.132

10 Periodeafgrænsningsposter 

0 14.658

0 14.658

11 Likvide beholdninger

124 399
52.026 30.906

3.424.072 2.713.639
4.604 4.604

0 715.887

3.480.826 3.465.435

Tilgodehavende feriepengeforpligtelse Tisvilde Vandværk .....................
Tilgodehavende, Gribvand Spildevand A/S .............................................

Jyske Bank 140822-9.................................................................................

Danske Bank 411026.................................................................................

Andre tilgodehavender i alt .......................................................................

Likvide beholdninger i alt .........................................................................

Periodeafgrænsningsposter .......................................................................

Kassebeholdning .......................................................................................

Periodeafgrænsningsposter  i alt ...............................................................

Danske Bank 132945.................................................................................

BRF aftalekonto.........................................................................................

Noter

Forudbetalinger .........................................................................................
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Forslag
til årets

12 Egenkapital 1/1-14 resultatford. 31/12-14

4.036.960 - 4.036.960
0 - -26.000
0 -185.000
0 -301.002 -301.002

4.036.960 -301.002 3.524.958

13 Anden gæld 31/12-13

78.191 81.768
1.620 1.620

101.878 100.389
19.110 35.536

565.314 517.940
37.014 31.518
17.500 17.500

820.627 786.271

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
 

I alt  ............................................................ -211.000

Feriepengeforpligtelse ...............................................................................

Tingbogsoplysninger om selskabets grunde viste pr. 31. december 2014 adkomsthavere til 
vandværket Vænget I/S. Forholdet er efterfølgende rettet. 

Skyldig revision  .......................................................................................

Overført til 

Regulering grunde  ....................................

egenkapital

-185.000
-

Anden gæld i alt ........................................................................................

Skyldige omkostninger .............................................................................

Noter

Regulering værdipapirer ............................
-

Der eksisterer pr. 31. december 2014 pantebreve i 2 af Andelsselskabets grunde og bygninger. 
Pantebrevene beløber sig til kr. 110.849. 
Bestyrelsen oplyser, at pantehæftelserne for længst er indfriet. Forholdet er efterfølgende bragt i 
orden, og aflyst i tingbog.  

ATP-bidrag ...............................................................................................

-26.000

Overført resultat .........................................

Kapitalkonto primo  ...................................

A-skat og AM-bidrag ................................................................................

Moms ........................................................................................................
Mellemregning Baunehøj Vandværk ........................................................
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Vejby Vandforsyning A.m.b.a.

Budgetter 2014-2016 2013 2014 2014 2015 2015 2016
nyt

(i t.kr.) Regnskab Regnskab Budget budget budget budget
Indtægter
Vandafgifter, andelshavere 1.770 1.975 1.890 2.170 2.170 2.170
Andre driftsindtægter 155 68 0 0 40 0
Gebyrindtægter  andelshavere 109 109 110 110 110 110
Gebyrindtægter  GribVand 117 118 120 120 120 120
Indtægter i alt 2.151 2.270 2.120 2.400 2.440 2.400

Driftsomkostninger
EL -137 -134 -125 -125 -125 -130
Servicevogn -20 -19 -20 -20 -20 0
Tilsyn -27 -21 -40 -40 -400 -400
Grunde,boringer,råvandsl. vedl. -38 -53 -90 -90 -170 -95
Bygninger, anlæg, install. vedl. -320 -164 -35 -35 -110 -335
Trykforøger -85 0 -35 0 -10 0
Ledningsnet vedl. -652 -700 -1.000 -400 -400 -400
Målere,brønde vedl. mm. -251 -244 -295 -270 -305 -315
SRO 0 -70 0 -250 -650 0
IT drift abonn og service -5 0 -205 -70 -70 -80
Miljø og vandanalyser -66 -25 -25 -25 -30 -25
Øvrige driftsomkostninger -71 -70 -85 -120 -125 -45
Driftsomkostninger i alt -1.672 -1.500 -1.955 -1.445 -2.415 -1.825

Administration
Møder og generalforsamling -22 -15 -25 -25 -25 -25
Porto,gebyrer,telefon mm. -91 -88 -105 -105 -95 -90
IT, kontorartikler mm. -80 -115 -125 -125 -125 -125
Revisor -17 -18 -20 -20 -20 -20
Advokat 0 0 0 0 -15 0
Øvrige adm.omkostninger -68 -16 -30 -30 -15 -15
Administration i alt -278 -252 -305 -305 -295 -275

Lønninger og honorarer
Bestyrelseshon. inkl. kørsel mm. -211 -208 -210 -210 -215 -205
Lønninger mm. -636 -657 -670 -680 -355 -305
Lønninger og honorarer i alt -847 -865 -880 -890 -570 -510

Udgifter i alt -2.797 -2.617 -3.140 -2.640 -3.280 -2.610

Resultat før renter -646 -347 -1.020 -240 -840 -210
Renter netto 56 46 50 50 0 0
Nettoresultat -590 -301 -970 -190 -840 -210



Driftsbidraget består af et fast årligt driftsbidrag pr. part samt et variabelt driftsbidrag afhængig af antal målte
kubikmeter (m3).  

måned.

FAST DRIFTSBIDRAG
Det faste bidrag beregnes efter antal parter ud fra følgende retningslinier:
1. Helårshuse, fritidshuse, boligejendom/blandet ejendom (part pr. enhed) og ubebyggede grunde. 1,0  part
2. 

    
01.09.2014 01.09.2015
31.08.2015 31.08.2016

Fast bidrag til Vandforsyningen pr. part kr. 350,00 kr. 350,00

VARIABELT DRIFTSBIDRAG:
Bidrag til Vandforsyningen pr. m3 kr. 9,00 kr. 9,00
Statsafgift pr. m3 kr. 7,16 kr. 7,33
Drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 0,84 kr. 0,84
I alt pr. m3 kr. 17,00 kr. 17,17

2015 2016
INDSKUD FOR NYE MEDLEMMER (Anlægsbidrag):
Bidrag til hovedanlæg (Reg. afsnit 12) pr. part kr. 2.300,00 kr. 2.300,00
Bidrag til forsyningsledningsnet (Reg. afsnit 12) pr. part kr. 16.890,00 kr.   x)

kr. 23.950,00 kr.   x)
ved 1 part kr. 43.140,00

    
GEBYRER:
Ejerskiftegebyr (Betales af ny ejer ved ejerskifte) kr. 250,00 kr. 250,00
Gebyr for overskridelse af betalingsfrist                                          (momsfrit) kr. 100,00 kr. 100,00
Gebyr ved mere end én rykning betales pr. rykning          (momsfrit) kr. 100,00 kr. 100,00
Gebyr for genåbning af vandstik efter lukning kr. 1.000,00 kr. 1.000,00
Gebyr for overtrædelse af vandingsforbud kr. 400,00 kr. 400,00

(momsfrit) kr. 200,00 kr. 200,00

Bemærkninger:
1. Ovenstående takster, som ikke er markeret (momsfrit), er incl. 25% moms.
2.

3. Ved vandspild over 300 m3 kan Vandforsyningen kontaktes mhp. evt. refusion af vandafgifter.
4. Ved vandspild kan GribVand kontaktes mhp. evt. refusion af vandafledningsafgifter.
5. Det er ikke tilladt at fylde vand i swimmingpools i weekender samt på helligdage.
6. x) Reguleres iht. Vandværksforeningen FVDs indextal pr. 01.10.2015.
7. Statsafgiften inkl. moms er pr. 1. januar 2013 kr. 6,82 kr. pr. m3 og pr. 1. januar 2015 7,33 kr. pr. m3

Værdien vægtes ved periodeforskydning.

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
TAKSTBLAD

Erhverv og institutioner: For hver ejendom fastsættes et partsantal efter hvilket det faste årlige 
driftsbidrag betales. Partsantallet fastsættes i forhold til vandforbrug iht. "Bilag til takstblad vedr. 
partsberegning for erhverv og institutioner” (ses på hjemmesiden).   

Efter aflæsning af vandmåler pr. 31/8 opkræves driftsbidrag og evt. gebyrer helårligt forud til betaling i november 

udfærdiger ikke flytteopgørelse. Mellemregning med ny ejer skal ske via refusionsopgørelse. 

Bidrag til stikledning (ø40 eller 50 mm), stophane og måler-

For større stikledninger og målerinstallation ved skel betales efter 
nærmere beregning. For landejendomme er de første max. 200 m 
jordledning inkluderet i stikledningsbidraget, dog ikke  nærmere 
end 20 m fra bygninger. Dette ændrer ikke ved ansvarsfordelingen 
(Reg. afsnit 5). 

Ejerskifte skal altid meddeles Vandforsyningen. Ved ejerskifte aflæser Vandforsyningen ikke vandmåler og 

Gebyr for aflæsning af vandmåler hvor Vandforsyningen må foretage 
kontrolaflæsning pga. manglende eller fejlagtig indberetning af 
målerstand pr. 31. august                                  

installation ved skel (Reg. afsnit 12). 

April 2015


