Verup Vandværk og fremtiden:
Som beskrevet i referat fra generalforsamlingen, har bestyrelsen gjort sig tanker om denne, bl.a.
med baggrund i: 1. At der er krav om at vandværker økonomisk skal ”hvile i sig selv” og ikke have
formue, 2. De til stadighed øgede krav til driften af et vandværk, 3. Vore to boringers placering
få meter fra hinanden 4. At vi henter vandet kun ca. 10 meter nede, hvilket øger risiko for
forurening af begge boringer. Bestyrelsen anser det ikke for realistisk at etablere evt. ny boring
andetsteds. Som vi er oplyst, starter prisen for en boring ved kr. 1 mill.

Som vi ser det, er der to muligheder:
1. At forblive et selvstændigt vandværk, dette kræver, at der er andelshaverne der vil indgå i
bestyrelsesarbejde.
2. Evt. tilslutning til Dianalund Vandværk.

Vilkår for evt. tilslutning, der blev der afholdt et orienterende møde med Dianalund Vandværk
den 8. maj 2019:
1. Verup Vandværk bekoster forsyningsledning til Niløse, ca. 3 km, anslået omkostning ca. kr.
1 mill.
2. Hver andelshaver betaler hovedanlægsbidrag på pt. kr. 7.500 + moms til Dianalund Vandværk.
3. Dianalund Vandværk overtager bygning, grund og ledningsnet hos os, som de er uden
beregning.
4. Der etableres trykovervågning og pumpe til trykforøgelse i Verup Vandværks bygning, betales af
Verup Vandværk.
5. Vores boringer lukkes, betales af Verup Vandværk (anslået kr. 40.000)
6. Dianalund Vandværk indhenter finansieringsforslag hos foreningen af Danske Vandværker.
7. Dianalund Vandværk står for etableringen og kommunikation med andelshavere ved
iværksættelse.
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Det kan oplyses at Verup Vandværks likvide kapital (formue) pt. er ca. kr. 700.000, denne vil indgå
i finansiering af evt. tilslutning.
Som det fremgår dækker vandværkets formue ikke en tilslutning til Dianalund Vandværk. Der
indhentes forslag til finansiering af restbeløb gennem foreningen ”Danske Vandværker”. Denne
skal være kendt før beslutning træffes. Det kan medtænkes at prisen for vand er lavere i Dianalund
Vandværk.
Tidshorisonten kendes ikke p.t., evt. forslag om tilslutning vil blive fremlagt på en
generalforsamling.
Ultimo maj 2019
Bestyrelsen
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