Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62 . 4560 Vig . Telefon 59 30 24 99
E-mail: kongepartens@mail.dk – hjemmeside: www.kongeparten.dk
Ellinge Lyng 17. september 2016

Referat repræsentantskabsmøde lørdag den 17. september kl. 10:30 på Vandværket,
Vig.
Dagsorden
1. Navneopråb.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2016.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Er vedlagt.
6. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogle.
7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet. Der er ikke komet nogle.
8. Eventuelt – uden for referat.

1. Navneopråb.
Kreds 1: Svend Aage Andersen og Jørgen Jørgensen
Kreds 2: Jan Rasmussen og Mogens Jensen
Kreds 3: Ove Andersen og Henrik Herlau
Kreds 4: Tom Emtkjær Jensen og Allan Jensen
Kreds 5: Kurt Lildal-Jensen og Klavs Encke
Kreds 6: Ole Willumsen og Hans Jørgen Rusholt
Kreds 7: Frederik Gylstorff og Kurt Neiiendam
Kreds 8: Robert Ludvigsen og Niels Bjørn Jensen
Kreds 9: Helle Nielsen og Bjarne Stech
Kreds 10: Bjarne Vork og Finn Toftedal Andersen
Forretningsfører/driftsleder: Kirsten Løcke
Dirigent: Finn Olsen
2. Valg af dirigent og referent.
Følgende blev valgt.
Dirigent: Finn Olsen
Referent: Tom Emtkjær Jensen
3. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2016.
Referatet blev godkendt.
4. Bestyrelsens beretning.
Beretning ved formand Jørgen Jørgensen:
Jeg vil gerne byde Jer velkommen til vores repræsentantskabsmøde.
Der er ikke sket de store ting fra sidste møde og til i dag, men jeg kan da berette, at
Vandværket leverer godt vand. Vores analyser er fine og vandværksgrunden er ved at se

pæn ud igen -. Efter diverse reparationer.
Måleraflæsningerne i år er gået rigtig fint, måske fordi medlemmerne har reageret på
vores udsendte sms og ryddet omkring brønden. Der blev fundet en enkelt med brudt
plump.
Vores digitale kort er nu færdige, så de kan blive lagt på vores hjemmeside, hvorfra
entreprenører selv kan printe det ud, som de har behov for.
Vi har afholdt et erfamøde med fuld tilslutning og da vi lavede en opfølgning, var der
kun en enkelt tilmelding – derfor aflyste vi mødet og gentager det på et andet tidspunkt.
I forbindelse med reparation af vandledninger, har vi som noget nyt, erfaret, at Odsherred kommune har udvist en interesse i, hvorledes gravearbejdet bliver udført. I bestyrelsen har vi drøftet, om vi fremovere ved en udskiftning og/eller en reparation, skal tage
billeder af vejen før vi påbegynder arbejdet – så vi ikke risikerer, at skulle stå til regnskab for skader, som var der i forvejen.
Vi har talt om, at når kommunen begynder at kloakere i vores område, kan det være, at
vi får behov for en ekstra mand – både til tilsyn, vagt og ferieafløser. Vi har en i kikkerten og skal høre, hvad han evt koster i timen, weekender eller på ugebasis. Når vi har
sidde tal – tager vi en beslutning.
Sagen omkring vandledningen i Hønsinge er vejdirektoratet ikke til at arbejde med. De
vil stadigvæk have, at vi skal omlægge ledningen førend vi ved, hvor vejen kommer til
at ligge. Vi ønsker ikke at give dem en blankocheck, så vi kører ikke videre med det,
førend de sætter målene for vejen. Vi har forelagt sagen for vores samarbejdspartner
Danske Vandværker, som giver os medhold.
Vi har drøftet om der skulle laves en dør, fra arkivrummet og indtil værket – dette har vi
dog droppet. I stedet for, har vi drøftet muligheden for et evt udhæng over de to indgange til værket.
Vi har haft meget arbejde med udformningen af indkaldelsen til Medlemsmødet samt
nogle ikke forståelser af det fremsendte udkast til regnskabet. Nu har vi haft et møde
med vores revisor og efter hans rettelser er vi kommet overens og besluttet, at indkalde
ham næste gang der lægges budget.
Der har været et enkelt ledningsbrud i Hønsinge på 5 km3 i timen og vi har måtte have
Leif Kock lakagesøger om hjælp. Han fandt bruddet som kom fra en ledning, hvor der
tidligere har været et brud. Så den trænger til en udskiftning, når kloakarbejdet går i
gang.
Xenergi har forespurgt, om de måtte låne vores lokaler til seminar – det har vi sagt ja til
mod en betaling på 2.000 kr. i leje + 1 fribillet til hver af de kurser der bliver afholdt.
Vi har talt om vores 5 års møde, som skal afholdes den 16. september 2017. Det bliver
på Dragsholm Slot med underholdning.
Vores 60 års jubilæum i 2018 vil blive afholdt som en åben reception på Værket.
Så har Højby Kro aflyst vores reservation af kroen den 22. oktober 2016 til vores Medlemsmøde pga de har prioriteret et andet arrangement, som fejlagtigt var blevet skrevet
ind på samme dato.
Vi har derfor i hast måtte finde et andet sted og der er i RørvigCentret. Vi har forudbestilt Hotel HøjbySø til næste år.
På vores sidste møde på Sidesporet i Holbæk, hvor vi klargjorde indkaldelsen til Medlemsmødet forespurgte Kirsten, hvornår jeg egentlig var begyndt som formand. Dette
var fordi, hun havde nogle papirer, hvor man krævede navn på formand og hvornår han
var valgt på generalforsamlingen samt et referat derfra. Vi har ingen generalforsamling,
men et repræsentantskab og i vores vedtægter står der, at bestyrelsen selv sammensætter, hvem der skal være formand.
Så måtte vi pludselig til at konstituere os og jeg blev valgt som formand – og derfor
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forelægger jeg beretningen i dag og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan leve op til det.
Officielt var det i 1979/80, at jeg blev valgt som formand – men jeg er ikke sikker på, at
næste omgang bliver lige så lang, som den der har været.
Da jeg var syg på sidste repræsentantskabsmøde, nåede jeg ikke at byde den nye mand
Tom velkommen i bestyrelsen. Jeg håber på et godt samarbejde, hvilke det allerede tyder på.
Jeg nåede heller ikke at takke Ole for hans mange års arbejde siden 2004 og for det
glimrende samarbejde samt gode oplevelser vi har haft sammen.
Der har været mange møder i OVR og KVT samt med forsyningen – jeg informere om
et lille udkast af, hvad vi berører på møderne.
Sønderborg modellen går ud på at samle samtlige værker i et fælles projekt, men hensyn
til indsatsplaner efter grundvandskortlægningen. Der vil blive afholdt et møde, hvor alle
vandværker i Odsherred vil blive inviteret og få forklaret hvad det går ud på.
Kloakering – Der er udsendt en skrivelse til alle, som bliver berørt i 2017. Der er ikke
lavet færdigt udbudsmateriale endnu, men OVR har fået lov til at se dette, når det ligger
færdigt. Vig Lyng og Hønsinge bliver de første, hvor man laver det som tryganlæg.
Målerdata – Forsyningen kom med to forslag – 6 kr. + moms eller 5.600 pr. vandværk.
Dette kunne vi ikke accepterer og er derfor gået i tænkeboks og vil vende tilbage med et
nyt udkast til forsyningen.
Staten har indkrævet 69 øre pr km3 oppumpet vand, som skulle gå til betaling af grundvandskortlægningen. De er nu blevet færdige og tilbagebetaler ud af de 69 øre – 23 øre
pr oppumpet km3. Vi oppumper ca. 2,5 mill. km3 i Odsherred kommune. Vi har i OVR
tænkt os, at lave en fond, hvor disse penge gik ind på, således at man der, kunne være
behjælpelig overfor de vandværker, som har brug for hjælp til diverse ting, som kommunen kan forlange skal udføres.
Vi har nu fået en ny minister, som kikker på vand og derfor vil der fremover komme
rigtig mange opgaver, som skal udføres på vandværket – men dem kan I læse om i
Vandposten fra september måned.
Bare tænk Jer, at når vi på et tidspunkt får opsat intelligente målere, så vil man med
tiden, kunne aflæse dem ved hjælp af en drone. Dertil har vi allerede piloten :0)
Jeg ved, at der i kommunen er sat forslag op om at afsætte 1,5 mill over en 3-årig periode mht. vores brandhaner – og når jeg læser udkast fra budgetmødet, så er der mange
ting der tages stilling til, men vores brandhaner var der ikke taget stilling til. Så formentlig bliver det ikke førend 2018

Jeg har dog et forslag til kommunen i forbindelse med fjernelse af brandhanerne. De
graver ned ved Hovedledningen og sætter en overgang på, som er opfundet af Ulefors –
så kan brandhanen blive stående og der spares en masse gravearbejde. Forslaget er givet
til kommunen.
Vi har været repræsenteret ved Vig Lyngs 50 års jubilæum.
Jeg vil gerne til slut sige tak til forretningsfører, bestyrelsen og repræsentantskab for et
godt samarbejde
Dirigen takkede og åbnede for spørgsmål til beretningen:
Niels Bjørn: Sønderborgmodellen, hvad er det?
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Jørgen Jørgensen: Det er en fond til at klare nye krav for både store og små værker.
Lovgivningen §48 (eller §50) giver kommunen hjemmel til at kræve samarbejde mellem
vandværker. Kommunen kan i det hele taget kræve mange ting. Vi vil gerne hjælpe
værker, men så skal kommunen også lege med.
Vandledningen til Yderby kostede 7,5 mill, betalt af vores medlemmer, hvorefter der
blev klaget over vandprisen, og nu bruges ledningen ikke. Den slags gør at man ikke
ønsker at betale for samarbejde med andre værker. Kommunen bør være pragmatiske
når de kigger på samarbejdet mellem værker.
Herefter fik Ole Willumsen ordet og takkede for de 12 år i bestyrelsen.
Bjarne Vork, hvorfor skal vi betale for omlægningen pga en ny vej?
Jørgen Jørgensen: Ledningen er ikke tinglyst, så derfor hænger vi på den. Vejdirektoratet er ubøjelige og mener vi skal betale.
Herefter blev beretningen godkendt.

5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Er vedlagt.
Kirsten Løcke gennemgik regnskabets hovedpunkter og noter.
Årets resultat: underskud på 40.582 pga omkostninger til forureningen.
Garantkonto indskuddet på 30.000 er blevet omdannet til aktier som har givet et kursfald/-tab på 4.800.
Hensættelse til vandmålere på 550.000. Debatten på sidste repræsentantskabsmøde, har
ledt til en plan for finansiering af målerne, hvor der over en tre-årig periode hensættes
62.000 årligt (Bilag til referat fra bestyrelsesmøde 17-6-2016).
Noter:
Indtægter som forventet og større restancegebyrer.
Driftsomkostninger: forurening kostede 353.600. Heldigt det kun var på grunden. Det
har givet en afsmitning i regnskabet, som større elforbrug, og vandforbrug til efterskylning, samt kontorholdsomkostninger (småting)
Vandanalyse var fejlbudgetteret, renoveringen af rentvandstank 1 forårsagede yderligere
analyser som skulle have været budgetteret.
Administration:
Telefon internet langt over budget: 5.000 ekstra i omkostninger til SMS pga forurening.
Der vil være en konstant stigning i antallet af sim-kort og hermed omkostninger.
Konsulentydelser: Omfatter support aftaler, en gammel kortaftale er opsagt (5.000 sparet)
Note 8: tilgang på 114.923 til foring af boring 5
Note 9: tilgang skyldes ledningsrenovering af markvejen, del 2.
Note 10: Tilgang pga. reparation af tank 1 samt GPS kort
Likviditet: 1.322.8300 (Herunder hensættelse 550.00 til målere)
Investeringsplan:
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Ledningsrenovering: 550.000
2 Sektionsmålebrønde: 110.000
Kloakarbejde forventes fortsat at give store ekstraomkostinger.
Dirigenten takkede og åbnede for spørgsmål til regnskabet
Niels Bjørn: Forureningen blev noget dyrere end oprindeligt budgetteret (290.000),
hvad skyldes det.
Kirsten Løcke: Der var nogle overraskelser. Retablering af grund kostede 100.000, der
blev lavet fliseområder, lagt nye sten på pladsen, fjernet træer og sået græs.
Niels Bjørn: Det fremgår ikke af bestyrelsesmødereferater at de ting omkring forureningen er behandlet, det er dog en 20% stigning i forhold til budgettet.
Kirsten Løcke: Det blev behandlet i bestyrelsen. Forløbet var dog noget kaotisk, og der
var ikke fulgt overblik over forureningens omkostninger. Primært var det meget dyrere
end ventet at ordne grunden.
Frederik Gylstorf. Blev der ikke taget tilbud på arbejdet med at ordne grunden?
Kirsten Løcke: Tilbuddet var på 50.000, men pga yderligere ting der skulle laves, endte
prisen på 100.000.
Kurt Neiiendam: Bestyrelsesmøder kostede ca. 46.000 hvad dækker det.
Kirsten Løcke: Diverse udgifter til møder, samt sommerkonference for 12 personer.
Kurt Neiiendam: Hvad er der afsat til repræsentantskabsfesten næste år?
Kirsten Løcke: Festen bliver 16-9-2017 på Dragsholm slot.
Niels Bjørn: Kørsel og rejser, er der regler for hvordan det gøres.
Kirsten Løcke. Der gives statens takst (kr. 3,63/km) for kørsel. Kirsten Løcke får køreenge for at køre fra vandværket til møder. Bestyrelsen får ved bestyrelsesmøder samt
sommerkonference hvor de interne revisorer også får kørepenge.
Jørgen Jørgensen får også kørepenge når han deltager i OVR/KVT møder.
Herefter blev regnskabet godkendt.
6. Indkomne forslag.
Ingen forslag
7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet.
Der er ikke komet nogle.

8. Eventuelt
Det blev nævnt at der der fire ledige repræsentantskabspladser (Område 2, 3, 5, 9) og
kandidater ønskes.

Tom Emtkjær Jensen
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