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RV historik 
 
 
Perioden 1908-50 
 
Den 12 dec 1908 blev på Rørvig Kro afholdt et møde om etablering af et vandværk i Rørvig by. 
Initiativtagerne var mejeriejer P. Hansen og lærer J. Tandrup af Rørvig by. 
Dette fremgår af Rørvig Vandværks forhandlingsprotokol 1908-45 (se #1) hvori der står: ”at de fleste af byens beboere var mødt, 
og efter at indbyderne havde gjort rede for sagen, viste det sig, at der var god stemning derfor, hvorfor der nedsattes et udvalg til at arbejde videre 
med sagen. Udvalget kom til at bestå af følgende mænd: Mejeriejer P. Hansen, møller N. Nielsen, bager S. Larsen, mølleforpagter L. Larsen og lærer 
J. Tandrup – alle af Rørvig by.”  
 
23 jan 1909  afholdtes stiftende generalforsamling på Rørvig Kro med følgende dagsorden: 

Meddelelser fra udvalget 
Vedtagelse af love  ”lovene vedtaget, således som de vil blive indført her i bogen”  
Valg af bestyrelse  ”valgt blev mejeriejer P. Hansen, møller N. Nielsen, bager S. Larsen, 

mølleforpagter Laur. Larsen og lærer J. Taudrup – alle af Rørvig.” 
Bestyrelsen bemyndigedes til at optage det nødvendige lån til vandværkets anlæg, dog 
ikke over 20.000 kr. 

25 feb 1911  blev vandværket omtalt som et Interessentskab. 
 
Formænd 1909-10  Jens Tandrup  lærer 
 1910-14 J.L. Larsen  mølleforpagter 
 1914-18 Jens Tandrup  lærer 
 1918-19 Jørgen Nielsen  gårdejer 
 1919-22 Niels Peter E. Elner tømrer 
 1922-23 K. Rasmussen  skrædder 
 1923-24 M. Nielsen  bestyrer 
 1924-26 Torben Olsen  saddelmager 
 1926-30 Niels Vilhelm H. Nielsen købmand 
 1930-40 Thorvald Petersen postbud 
 1940-45 Laurits Petersen  parcellist 
              Vandværket med vindrose       ca. 1920 
 
Vandværket og en tilhørende indvindingsbrønd lå i Strædet nær Rørvig Mølle. Pumpen i brønden blev drevet af en 
vindrose/vindmølle, som er omtalt frem til 1928. 
Den videre behandling af vandet kendes ikke, men anlægget havde tilsyneladende et filter og en rentvandstank. 
 
 Omkring 1916 opstod der problemer med at levere vand nok, og 11 jul 1916 blev det vedtaget ”at motorpasseren i tilfælde af 
vindstille skulle hæve røret.” og at der skulle ”rettes en indtrængende anmodning til forbrugerne om at spare så meget som muligt på vandet.” 
 
I 1927 besluttede bestyrelsen at etablere en ny boring – måske var det den nedenfor omtalte ved Gadebrønden. 
 
I referatet af bestyrelsesmødet 13 aug 1931 kan læses: ”Det vedtoges at købe en ny motor og pumpe til boringen ved Gadebrønden, da 
den anden ikke dur mer. Bestyrelsen fik et tilbud fra brøndborer Eriksen i Holbæk på en 2 HK motor med pumpe 565,00 kroner, som det vedtoges at 
købe.” 
 
I referatet af bestyrelsesmødet 24 aug 1942 kan læses: ”Der forelå analyse fra civilingeniør Olaf Andersen Kbh og fra Krygers 
Laboratorium. Begge analyser gik ud på, at vandet ikke kunne kaldes godt drikkevand, men blev heller ikke benævnt sundhedsfarligt.”  
 
I et notat på allersidste side i forhandlingsprotokollen står: 
”Beholderne skal fjernes, og arbejdet er påbegyndt i 1956 og forsætter stadig, men da det er meget solidt lavet, vil det vare noget, inden arbejdet er 
udført, og terrænet er jævnet, som det skal være.” 
 
 
 
 
 
 
#1 - Forhandlingsprotokollen for Rørvig Vandværk 1908-45 findes som journ. nr. 2010/8 på Odsherred Lokalarkiv  
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Perioden 1950-78 
 
Det nuværende Rørvig Vandværk blev stiftet 15 aug 1950 som et privat interessentselskab som uden kommunal eller 
statslig støtte har som opgave at sørge for drikkevandsforsyningen i matrikelområderne Rørvig, Nakke og Hov Vig. 
 
I begyndelsen af 1950´erne opførtes et nyt vandværk i røde mursten beliggende på Vandværksvej. 
 
Vandværket hentede vandet fra 
 Boring 1 185.21c udført 1951 
 Boring 2 185.21d udført 1951 ud af drift 2000  plomberet 2003  
 Boring 3 185.56 udført 1961 
 Boring 4 191.134 udført 1975 ud af drift 2000 
 Boring 5 191.118 udført 1965 
 
Vandtårnet, Høvedvej 38 blev opført i 1952. 
I 1967 blev vandbeholderen afdækket med den karakteristiske kobberbeklædte trækonstruktion. 
 
Formænd 
 Niels Juul  195.-196.  Ing. Juuls hustru passede regnskabet 
 Christian Sørensen 19..-19.. 
 … Carlsen  19..-19.. 
 
 
Perioden 1978- 
 
Vedtægter 
 Ændringer af vedtægterne vedtaget 25.10.89 - 25.10.90 - 05.10.04 – 07.10.08 
 
Regulativ 
 Ændringer af RV regulativ vedtaget 26.11.68 og 14.03.91 
 01 jan 2008 blev regulativet erstattet af OHK fællesregulativ for vandværkerne i Odsherred kommune.  
 
Boringer 
 Boring 1 185.21c udført 1951 
 Boring 2 185.21d udført 1951 ud af drift 2000  plomberet 2003  
 Boring 3 185.56 udført 1961 
 Boring 4 191.134 udført 1975 ud af drift 2000 
 Boring 5 191.118 udført 1965 
 Boring 6 191.196 udført 1989 
 Boring 7 191.208 udført 1995 i drift 1997 
 Boring 8 191.210 udført 1995 i drift 1997 
 
Vandværk 
I perioden 1978-80 blev den nuværende vandbehandlingsbygning samt 5 rentvandstanke opført på samme matrikel, og 
en del af den tidligere vandværksbygning blev renoveret kontor og arkiv. Det nye vandværk blev idriftsat sep 1980. 
 
Vandtårn 
Tårn og stræbepiller blev udvendigt renoveret i 2005. 
Vandtårnet blev endeligt udtaget af driften 25 jun 2007. Udlejning til mobilantenner indledt aug 2008.   
 
Større ændringer 
I 19.. overtog RV det daværende Dybesø Vandværk. I 19.. blev den tilhørende bygning renoveret og idriftsat som 
trykforøgerstation for det højtliggende område øst for Dybesø. 
Ved lov med virkning fra 01.01.99 blev den enkelte forbrugers vandforbrug registreret med målere. 
Valgsystemet for valg af repræsentanter blev ændret i 2004. Anvendt første gang ved interessentmødet i maj 2005.  
 
Formænd 

Hans Olsen   19..-23.08.84  død 23.08.84 
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K.W. Petersen  23.08.84-20.10.84 
 Johannes Lundberg  20.10.84-xx.11.00 død 06.02.03 
 Ulrik Nielsen   xx.11.00-xx.11.02  
 Kjeld Bendix   xx.11.02-06.11.04 død 2007 
 Finn Gustafsson  06.11.04- 
Ansatte 

C.C. Larsen  1976-01.05.87  død 1987 
Børge Madsen   1964 – 19..  25 års jubilæum 20.01.89 

 Søren Malmbjerg 01.05.87-06.11.06 død 06.11.06 
 Allan Larsen  30.08.93- 
 Jan Lyngberg  01.01.07- 
 
 
 
Andre 

Svend Seitzberg rådgivende ingeniør for RV 19..-19 og hovedansvarlig for konstruktion 
af det nye vandværk 1978-80. 

B. Thisted RV juridiske rådgiver 19..-198. 
Jan Radil RV juridiske rådgiver 198.- 
 
Palle Dujardin RV revisor 19..-2009  
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