
Lindved Vandværk a.m.b.a. 

Uddrag af takstblad 2021 

Forsynings- og stikledningsbidrag er per 01.01.2021 indeksreguleret med -0,11%. 

Tilslutningsafgiften forfalder til betaling inden tilslutning. 

Driftsbidrag: 

Fast årlig afgift pr enhed med vandmåler 800,00 kr. 

Vandafgift pr. m3 6,50 kr. 

Afgift for ledningsført vand pr. m3, til staten 6,18 kr. 

 

Gebyrer: 

Rykker for manglende betaling pr. gang 100,00 kr. 

Flytteafregning 200,00 kr. 

Ved genåbning efter lukning på grund af restance 
Der betales også samtlige eksterne udgifter 

300,00 kr. 

Bevist snyd med aftapning af vand 
Der betales også for skønnet forbrug 

500,00 kr. 

 

Brydes en aftale, der er indgået mellem håndværker (som er udsendt af vandværket) og 

en forbruger, betales de omkostninger, som håndværkeren opkræver vandværket.  

Priser tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. 

Betaling: 

Driftsbidrag betales aconto 2 gange årligt med forfald 10 januar og 10 juli. Sammen med 

1. aconto afregnes årsopgørelsen for det foregående år. 

 

 

Det totale takstblad findes på vandværkets hjemmeside. 

 

Lindved Vandværk a.m.b.a. 

Ordinær generalforsamling  

Afholdes digitalt  

20. - 28. februar 2021 

På: www lindvedvandvaerk.dk 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkommende forslag - ingen 

6. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til 

godkendelse 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen                                                 

På valg er:   Henrik Meldahl og Erik Dahlgaard                                           

 Henrik modtager genvalg Erik modtager ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Henrik S. Theimer   

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                     

På valg er:    

 Morten Skjødt Mikkelsen og Bjarne Madsen,                  

 Morten og Bjarne modtager genvalg                                        

 Bestyrelsen foreslår genvalg 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant                                                     

På valg er:    

 Aage Nygaard Poulsen og Peter Giversen, modtager genvalg 

 Bestyrelsen foreslår genvalg 

10. Eventuelt 

 



Årsrapport 2020 og budget 2021 for Lindved Vandværk a.m.b.a. 

 

Resultatopgørelse 2020 2020 
budget 

2019 2021 
budget 

     
Indtægter:     
     
Nettoomsætning 1.451.102 1.400.000 1.571.831 1.400.000 
     
Overdækning (-) / underdækning (+)     
 -154.632 -80.000 -414.296 -45.000 

     
Indtægter i alt: 1.296.470 1.320.000 1.157.535 1.355.000 

     
Udgifter:     
     
Produktionsomkostninger 381.043 310.000 289.861 340.000 
Distributionsomkostninger 681.800 750.000 678.933 750.000 
Administrationsomkostninger  240.533 250.000 210.655 250.000 
Andre indtægter -17.073 0 -24.133  
     

Omkostninger i alt: 1.286.303 1.310.000 1.155.316 1.340.000 

     
Resultat før finansielle poster 10.167 10.000 2.219  

     
Finansielle indtægter 0 0 0  
Finansielle udgifter -10.167 -10.000 -2.219 -15.000 

     
Finansielle poster netto -10.167 -10.000 -2.219 -15.000 

     
     
Årets resultat: 0 0 0 0 

     

 

Bestyrelsens kommentarer til årsrapporten for 2020:  

 Bestyrelsen mener årsrapporten er retningsvisende og et positivt resultat. 

 

 

 

Årsrapport 2020 og budget 2021 for Lindved Vandværk a.m.b.a. 

 

Balance pr. 31. december 2020 31/12/2020 01/01/2020  

Aktiver:    
    
Materielle anlægsaktiver:    
    
Grunde og bygninger 722.565 784.660  
Boring og hovedledning 873.635 898.254  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 307.498 337.535  
Forsyningsledninger 3.469.892 3.220.916  

    
Anlægsaktiver i alt: 5.373.590 5.241.365  

    
Omsætningsaktiver i alt 1.403.974 1.388.589  

    
Aktiver i alt: 6.777.564 6.629.954  

    
    
Passiver:    
    
Egenkapital primo 5.569.914 5.569.914  
Overdækning (-) / underdækning (+) 762.482 607.850  

    
Egenkapital i alt: 6.332.396 6.177.764  

    
    
Gæld:    
    
Leverandører af varer og tjenesteydelser 122.948 139.562  
Anden gæld (moms og afgifter) 322.220 312.628  

    
Gæld i alt: 445.168 452.190  

    
    
Passiver i alt: 6.777.564 6.629.954  

 

 

Den totale årsrapport m.m. findes på vandværkets hjemmeside. 

 



Lindved Vandværk a.m.b.a. 

 

Bestyrelsens Beretning 2020 

    

Vi kom godt i gang med 2020,  

Vores vandprøver i 2020 har været rigtig fine, dog har PH værdien har været for 

lav. Dette har resulteret i forhøjet aggressiv co2 i en periode. Fejl fundet og 

udbedret. 

Brud:  

Vi har haft 2 mindre brud på vores ledningsnet.  

Forsynings sikkerhed: 

Den planlagte sammenkobling af vores ledningsnet med Grejs er færdig. Godt 1 

km. ny vandledning over mod Grejs, langs Viborg hovedvej etableret. Ventil 

station med måler ved rundkørslen i Grejs opsat, løbsretningen vendes en gang i 

kvartalet. 

Det vil sige en 0 løsning når året er omme for begge vandværker rent 

afregningsmæssig.  

Fælles udgifterne på ledningen delt mellem Grejs og Lindved. Grejs og Lindved 

har hver især betalt vandledningerne i eget forsyningsområde. 

Vi havde et budget på 400.000,00 og opgaven løb op i ca. 445.000,00 totalt. 

Renovering af stophaner på Kjærmarksvej er afsluttet, smeden mangler kun at 

flytte målerne ud i målerbrøndene, han er bestilt. 

 

 

BNBO – borings nære beskyttelses områder…  

Det arbejdes der videre med i 2021 

Kildeplads: 

Der ligger en plan for vores kildeplads på Nørbjergvej. Vi arbejder med opkøb af 

det jord der er omfattet af zonen. Der er 2 lodsejere involveret. 

Udstykninger: 

Der er tilsluttet 14 nye forbrugere – Viborg hovedvej 2stk. Sindballevej 12 stk. 

Der kommer 4 tilslutninger på Møllestien i januar 2021. 

Vandforbrug: 

Vandforbruget er lavere end sidste år, udpumpet mængde på 74981 m3 

Vi har haft et spild på under 8,83 % dvs. ingen straf afgift til staten da spildet ikke 

overstiger 10 %. 

Vi har 729 enheder der betaler fast afgift. 

 

Fremad rettet 2021: 

Vi arbejder videre med BNBO og vil gerne opkøbe den nødvendige jord af 

Lodsejerne. 

På bestyrelsens vegne  

Kim Larsen 

 

 



 

 

 

 

Bemærkninger fra dit Vandværk: 

 Hvis du ønsker en SMS, når vandværket er nødsaget til at lukke med kort varsel 

for vandet, bør du tilmelde din mobiltelefon på vor hjemmeside. 

 I denne kolde tid, bør du huske at der kan komme frost problemer med dine 

udendørs haner. 

 Vandværket er ansvarlig for ledningsnettet, men stikledninger på din grund, er 

dit ansvar – derfor se din husforsikring igennem, om du er forsikret for det. 

 

 

 

 

 


