
Kongepartens Vandværk 
Lyngvej 62 . 4560 Vig  . Telefon 59 30 24 99 
E-mail: kongepartens@mail.dk – hjemmeside: www.kongeparten.dk  
 

Referat fra repræsentantskabsmøde den 14. maj 2016 

OW/2016-05-15, udg.2 

 

Mødet afholdt på Kontoret kl. 10:30 

 

Dagsorden 

1. Navneopråb. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2015.  

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Budget og takstblad for 2016/17. 

6. Indkomne forslag: 

 Fra René Christiansen: 

- At dagsordener og referater fra repræsentantskabets møder indsættes på hjemmesiden 

senest 14 dage efter det afholdte møde. 

 Fra bestyrelsen: 

- Ændring i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til medlemsmødet. Selve indkal-

delsen og dagsordenen udsendes via Nets, sammen med årsopgørelsen. Resten af info 

er på hjemmesiden. Ønsker nogen at få tilsendt regnskabet, kan vandværket kontaktes, 

og dette sendes med post. 

- Fjernaflæsningsmålere. Når vi skal have skiftet målere, hvilket vil ske, når et parti ikke 

godkendes længere, så skal de forbrugere, som får skiftet måleren, indbetale en én-

gangsafgift på kr. 500,- til arbejdet med udskiftningen.  

- Takstblad ændres, så det kommer til at indeholde de gebyrer, som der er på faktuelle 

ydelser. Eks. tilmeldte til PBS får gebyret på kr. 5,32. Ikke tilmeldte PBS får et fakture-

ringsgebyr på kr. 25,-  

7. Forslag fra repræsentantskabet (ingen) 

8. Valg til bestyrelsen. På valg er Ole Willumsen. 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

10. Valg af kritiske revisorer. På valg er Frederik Gylstorff og Ove Andersen. 

11. Valg af revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

 

1. Navneopråb 

Til stede: 

Kreds 1: Carsten Aa. Sørensen og Jørgen Jørgensen 

Kreds 2: Jan Rasmussen og Mogens Jensen 

Kreds 3: Ingen 

Kreds 4: Tom Emtkjær Jensen og Erik Malling 

Kreds 5: Kurt Lildal-Jensen og Klavs Encke 

Kreds 6: Palle Voss og Ole Willumsen  

Kreds 7: Frederik Gylstorff og Kurt Neiiendam 

Kreds 8: Robert Ludvigsen og Niels Bjørn Jensen 

Kreds 9: Helle Nielsen og Bjarne Stech 

Kreds 10: Alex Lorentzen og Bjarne Vork 

Forretningsfører/driftsleder: Kirsten Løcke  

Dirigent: Finn Olsen 
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2. Valg af dirigent og referent 

Dirigent blev Finn Olsen. 

Referent blev Ole Willumsen. 

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. 

Herefter foreslog dirigenten, at dagsordenens punkt 6 behandles før punkt 5, hvilket blev vedtaget. 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2015 

Referatet godkendt.  

 

4. Bestyrelsens beretning 

Jeg plejer at sige, at der ikke er meget at berette ud over, at vi leverer godt vand. Men i år har der været 

travlt på værket, idet vi ved de normale analyser fik konstateret unormalt mange coliforme bakterier på 

afgangen fra værket, nemlig 43 – som skal være under 1. Det viser sig, at det ikke er fra råvandet, men 

vandet i rentvandstankene der er forurenet. 

 

Forbrugerne blev straks informeret via SMS ifølge aftale med kommunen og embedslægen, det kom på 

kommunens facebook-side og på vores egen hjemmeside. Endelig blev der sat skilte op på værket. 

 

Derefter blev råvandstank og rentvandstank 5 undersøgt med ”ubåd”, men der var intet at se. Nye 

analyser viste rent vand på værket, men stadig coliforme bakterier i det udpumpede vand. 

 

Det var derfor naturligt at vores driftsleder Kirsten rettede sin opmærksomhed mod ledningen fra 

værket til rentvandstankene, som kunne være defekt – og ganske rigtigt: røret var utæt, så der kunne 

løbe jordbakterier ind i ledningen. Det er nu udskiftet, derfor de store opgravninger udenfor. 

 

Vi havde i forvejen søgt kommunen om tilladelse (og fået den) til at montere et UV-anlæg (UltraViolet 

lys) i forbindelse med en anden renovering. Vi fik hurtigt anlægget monteret, ledningerne blev udskyl-

let, og vi kunne atter levere rent vand til vores forbrugere. 

 

Dette var en ganske kort gennemgang af et sort uheld, som intet vandværk ønsker sig. Men når det 

skulle ske, er det nok det heldigste tidspunkt, idet forbrugerne ikke var i deres sommerhuse, og de 

forskellige håndværkere var klare til opgaven. Vi har stor ros til personalet, som har modtaget en lille 

erkendtlighed for indsatsen, som vi ved har krævet megen tid.   

 

Mht. vandmålere, så har vi haft stikprøver fra parti 3 til kontrolprøvning, og partiet er godkendt til 3 år 

mere. En forbruger havde klaget over sit registrerede vandforbrug, og ville have måleren kontrolleret. 

Det blev gjort, og da der ingen fejl var på måleren, betalte han selv for undersøgelsen.  

 

Vi har afholdt hygiejnekurser, hvor det er håndværkerne, der har bedt om det. Det er da glædeligt, at 

man forstår vigtigheden af reglerne. 

 

Der har været et ERFA-møde, hvor 10 driftsledere fra vandværkerne mødes og udveksler erfaringer. 

Der har været et ledningssøgningskursus, hvor vi fik vores arbejdsmand med. Kurserne har samlet givet 

et lille overskud, ca. 3.000 kr. 

 

Vi får stadigvæk taget analyser hver uge pga. forureningssagen. Efter at vi nu har konstateret tilfreds-

stillende lave værdier af de coliforme bakterier 3 gange efter hinanden, har vi kunnet frakoble UV-

anlægget, så der køres normal drift. 

 

Danva afholder i år et kursus i praktisk tilsyn med anlægsarbejder inden for drikkevand og kloakering. 

Det vil vi gerne sende Kirsten på, da næste fase af kloakeringen snart går i gang. 
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Ved omfartsvejen ved Hønsinge skal vi selv betale for omlægning af en ledning, der skal under vejen. 

Tilbud indhentes. 

 

Kommunen har opsagt vores aftale om levering af måledata efter en dom på Bornholm, ifølge hvilken 

der kun skal leveres data fra kloakerede områder. Det er vi ikke tilfredse med, og vi fører forhandlin-

gerne videre gennem OVR (Odsherreds Vandråd, ref.). 

 

Der har været afholdt møder med Beredskabet vedr. fjernelse af brandhaner. Det har taget lang tid, men 

det ser ud til, at man er ved at forstå problemerne. Kommunens plan går ud på at de overskydende 

brandhaner vil kunne fjernes over en 3-årig periode, og vandværkerne kan være behjælpelige med at 

fjerne disse mod et eventuelt ekstra beløb, når der graves nye ledninger ned. Der er ca. 600 brandhaner i 

Odsherred, og vi vil gerne fra Beredskabet have at vide, hvilke der skal blive, så de kan opfylde de 

gældende krav. 

 

Vi har gennem lang tid i OVR arbejdet med et nyt regulativ for kommunen. Det har været rundt på 

værkerne med henblik på rettelser og godkendelse, og lige som vi troede det var færdigt, meddelte 

Rørvig, at de ikke havde behandlet det endnu, og de har nu lavet deres eget regulativ omhandlende 

deres eget vandværk. På næste møde sender vi vores oplæg afsted. 

 

Som I måske har lagt mærke til, så hedder FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark, ref.) ikke 

længere FVD, men hedder nu Danske Vandværker. De udbyder en masse kurser, virksomhedsbesøg og 

temaarrangementer, som kan ses i deres katalog. Kik det igennem, og sig hvis der er noget, I kunne 

have interesse i. 

 

Sluttelig vil jeg sige tak til repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører/driftsleder for et godt 

samarbejde. 

 

Et sidste lille ekstra punkt: Vedrørende optagelse af lån har vi forespurgt vores sagfører om, hvorvidt 

værket kan optage lån. Der er ikke juridiske hindringer herfor, men rimeligvis skal værkets øverste 

myndighed – repræsentantskabet – give samtykke førend et lån kan foretages. Repræsentantskabets 

enige holdning er, at værket ikke skal optage lån overhovedet.   

 

Bemærkninger til beretningen   

Der var spørgsmål vedrørende UV-anlægget, betaling for levering af måledata til Odsherred forsyning 

samt de udsendte SMS-beskeder vedrørende lækager. 

 

Til disse punkter oplystes, at UV-anlægget (ultraviolet lys, der dræber den uønskede bakterieflora, ref.) 

blev planlagt af hensyn til andre processer på værket, men viste sig uhyre effektiv ifm. de konstaterede 

coliforme bakterier.  

 

Leveringen af data vedrørende forbrugernes vandmålere er blevet opsagt af kommunen med henvisning 

til en dom fra Bornholm om, at der kun skal leveres data fra kloakerede områder – hvilket en del af 

vores områder er. Vi viderefører vores forhandlinger gennem OVR (Odsherreds Vandråd).  

 

De udsendte SMS-beskeder blev åbenbart fejltolket af nogle forbrugere. 

 

6. Indkomne forslag. 

- Forslaget vedrørende ændrede udsendelse af indkaldelsen til medlemsmødet. Det blev besluttet, at det 

i år bliver sidste gang, at der udsendes den trykte udgave af indkaldelsen til medlemsmødet.  

- Forslaget vedrørende referater på hjemmesiden. Der er et problem omkring fristen på 14 dage, idet vi i 

så fald skulle lægge referater ud, som ikke er godkendt. Dette vil normalt ske på det næstfølgende 

repræsentantskabsmøde – ca. 6 måneder senere.  



 4 

Efter en drøftelse af forskellige modeller blev denne konklusion draget: Dagsordenen for repræsentant-

skabsmødet udsendes umiddelbart efter mødet. Når det næstfølgende repræsentantskabsmøde har 

godkendt referatet, lægges også dette på hjemmesiden. 

 

- Forslaget vedrørende finansiering af fjernaflæsningsmålere: Flere forskellige muligheder for at sikre 

det finansielle grundlag for udskiftning til fjernaflæste målere inklusive software og aflæsningsudstyr 

blev debatteret.  Konklusion: Vi venter foreløbig til det bliver aktuelt, dvs. til en stikprøveudtagning 

viser, at et parti skal skiftes. Når det sker, opkræves maks. 200 kr. pr. år i 3 år hos samtlige forbrugere. 

Beløbet kan evt. justeres nedad, såfremt det er muligt. 

 

- Forslaget vedrørende betalingsgebyrer: Forslaget blev vedtaget som foreslået, dvs. et gebyr på 5,32 

kr. til PBS-tilsluttede og 25 kr. til øvrige. 

 

 5. Budget og takstblad for 2016/17 

Kirsten Løcke gennemgik de vigtigste forhold omkring det udsendte budget. Den faste afgift foreslås 

hævet med 100 kr. til 950 kr. ekskl. moms. Begrundelsen er, at vi ønsker at have en likvid kapital på ca. 

1,5 mio. kr. for at sikre mulighed for fx at kunne finansiere en ny boring om nødvendigt; ligesom det 

forestående kloakeringsarbejde kan komme til at medføre uforudsete udgifter.  

Det besluttedes, at det i år bliver sidste gang, at der udsendes den trykte udgave af folderen før med-

lemsmødet. De budgetterede udgifter til trykning og kontor samt til porto vil derfor først falde fra og 

med 2017 som konsekvens af den nye strategi omkring udsendelser til medlemsmøder. Kørselsudgifter 

vil stige som konsekvens af bl.a. flere aktiviteter ifm. de forestående kloakeringsarbejder. 

På investeringssiden regnes der med 550.000 kr. til ledningsrenovering og 110.000 kr. til 2 sektionsmå-

lerbrønde. 

Budget og takstblad blev herefter godkendt. 

 

7. Forslag fra repræsentantskabet (ingen) 

 

8. Valg til bestyrelsen 

På valg var Ole Willumsen. Desuden opstillede Tom Emtkjær Jensen. 

Ved den skriftlige afstemning var der 9 stemmer for Ole og 9 for Tom. 

Ved en fornyet afstemningsrunde var der 8 stemmer for Ole og 10 for Tom. 

Dermed var Tom Emtkjær Jensen valgt til bestyrelsen. 

 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Helle Nielsen opstillede og blev valgt. 

 

10. Valg af kritiske revisorer. 

På valg var Frederik Gylstorff og Ove Andersen. 

Begge revisorer blev genvalgt. 

 

11. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Erik Malling. Erik Malling blev genvalgt. 

 

12. Eventuelt 

Udenfor referat 

 

 

Ole Willumsen 


