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Referat fra repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017 

 

1. Navneopråb. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 17. september 2016 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Forslag til behandling nu og endelig vedtagelse på repræsentantskabsmøde 

den 2. september. 

 

1. Forslag fra Robert og Tom, Se vedtægter A. Evt. omdanne organisati-

onen til en generalforsamling og 5 personer i bestyrelsen.  

 

2. Forslag vedtægtsændringer. Se vedtægter B. 5 personer i bestyrelsen. 

 

 

6. Budget og takstblad for 2017/18  

7. Forslag fra repræsentantskabet (ingen). 

8. Valg til bestyrelsen. På valg er Jørgen Jørgensen 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

10. Valg af kritiske revisorer.  

11. Valg af revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

 

Til stede var Jørgen Jørgensen, Karsten Aagaard Sørensen, Mogens Jensen, Jan Ras-

mussen, Carsten Jensen, Arthur Pedersen, Tom Emtkjær Jensen, Allan Jensen, Kurt 

Lildal-Jensen, Mimi Snorrason, Ole Willumsen, Claus Ole Nielsen, Frederik Gylstoff, 

Kurt Neiiendam, Robert Ludvigsen, Niels Bjørn Jensen, Bjarne Stech, Helle Nielsen, 

Michael Præst og Alex Lorentzen. 

Her ud over forretningsfører Kirsten Løcke og dirigent Finn Olsen. 

 

1. Alle områder var repræsenteret. 

2. Finn Olsen blev valg til dirigent. Kirsten Løcke blev valgt som referent.  

3. Referatet fra mødet den 17/9-2016 blev godkendt uden kommentarer. 

4. Jørgen Jørgensen fremholdte bestyrelsens beretning som følger 

 

 
Repræsentantskabsmøde lørdag den 6. maj 2017 
 
Velkommen til repræsentantskabsmødet. 
 
Driften på værket kører fint og vi levere godt vand. Vi har haft nogle 
uheld på vores ledninger i forbindelse med en underboring på Ellinge 
Skovvej. Firmaet borede lige ind i vores hovedledning, hvorved led-
ningen flækkede på ca, 2,5 meter og vi tabte ca. 60 km3 vand. Men 
regningen for denne skade, bliver betalt af firmaet selv. 
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Der har været nogle lækager i området Syrenvej , Vibevej, Tomkær og 
Skjoldsvej – i flere omgange. Vi har udskiftes en 200 meter ledning på 
Kinomonsvej og Skjoldsvej, dette arbejde var færdigt den 12. decem-
ber 2016. 
 
I renoveringsperioden kom der yderligere nogle brud i Hønsinge om-
rådet. Da vi ikke kunne finde brudene, måtte vi have lækage søgning 
på v. Leif Kock – men vi fortsætter vores egne lækage søgninger om 
natten og får udbedret skaderne, når de findes. 
 
Vi skulle have lavet en styret underboring på Ærtemosevej, da vores 
ledning skulle flyttes, men da man hver gang stødte på sted, måtte 
man grave den og det var en dyr fornøjelse – ca. 40.900 kr. 
 
Vores uheld ifb forureningen og en utæt ledning, vil ikke blive dækket 
af forsikringen. 
 
I Jyske Bank hvor vi har haft en højrente konto med 750.000 kr. har in-
formeret os om, at det fremover vil koste os ca. 3000 kr. at have dem 
stående. Så vi har derfor flyttet disse penge over i Sjællandske bank, 
hvor det ikke koster os noget at have dem stående. 
 
Så har Vandværket og flere grundejere fået brev fra kommunen, om 
at vi har beskyttet natur på vores grund. Da vi ikke har hørt yderlige-
re, må vi formode, at det er vores grund på Trundholm Mose der hen-
vises til. Det kan gå hen og blive et problem, idet man ikke må grave 
op, uden en dispensation. Sket der et rør brud, kan vi ikke vente på 
denne dispensation. Men vi vil undersøge, om der kan ligge en di-
spensation – hvis sådanne en ting sker. 
 
Vi har udskiftet radiatorerne på Værket og opsat en varmepumpe, 
som kan afskrives over de næste 6 år. 
 
Der opstod lidt forvirring omkring den gamle SLV ledning, der løber 
langs Ærtemosevej. Der opstod tvivl om ledningen skulle bruges eller 
ikke bruges. Det viste sig, at ledningen ikke skulle bruges igen og der-
for blev af proppet og Landmåleren har taget mål, såfremt den allige-
vel på et tidspunkt skulle bruges igen. 
 
I Januar er der kommet nye regler omkring IT sikkerhed. Vi har un-
dersøgt forskellige muligheder og har fået et tilbud på 25.000 kr. i op-
start og 6000 kr pr. år. Det er sikkert et smart system, men for dyrt, så 
vi undersøger markedet. 
Vi har valgt Kirsten som IT ansvarlig. 
 
Der er vedtaget et nyt regulativ, som vil blive sat på hjemmesiden. 
Vi har i lang tid ventet på kloakeringen og derfor udsat nogle udskift-
ninger af defekte vandledninger – men dette går vi nu i gang med. 
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Vi har lige udskiftet Gl. Kongevej, hvor beboerne har fået besked og 
det er forløbet godt. 
 
Vi har fornyet Rasmus ( arbejdsmand )  kontrakt i yderligere 1 år. 
 
Vi har haft tyveri på Værket. To brønddæksler er fjernet. 
 
Vi har været på Vandværksmesse i Roskilde, hvor vi har set på nye til-
tag ( målere ). Vi har også deltaget i diverse kurser i FVD. 
 
Når vi sender ud til repræsentanterne – til repræsentantskabsmøde, 
foregår det på mail – men vi mangler nogle mails på supplanterne. 
Skal vi ikke have fat på disse ? 
 
Portoen er blevet dyr og ifb et ejerskifte koster det 16 kr. i porto og 
kræver, at vi har et trykt regnskab og vedtægter samt regulativ, som 
skal sendes med. Vil det være en idé, at ændre ejerskiftet til at køre 
dette på mail og heri henvise til vores hjemmeside, hvor de kan finde 
alt dette. 
 
Vi har fået stikprøver på et parti vandmålere, som blev godkendt, så 
nu holder de 3 år endnu. Så kan det godt være, at vi skal til at kikke på 
nye digitale målere. 
 
Vi har haft travlt med at forberede, det forslag, som blev fremlagt på 
medlemsmødet – nemlig nedlæggelse af Repræsentantskabet og ind-
føre generalforsamling med en 5 mand valgt bestyrelse. Det er i dag 
sat på som et punkt under forslagene og det er Jer, der her skal 
komme med Jeres bud og meninger herom. 
 
Der har været en hel del møder i OVR og KVT. 
I OVR har vi fået gennemført, at vi får betaling for målerdata nemlig 16 
kr. + moms. 
Vi har også andre sager kørende med kommunen – heriblandt brand-
hanerne. 
Der er nu i kommunen ansat en ny Beredskabschef nemlig Helle Søe-
berg og hun har gav klar besked om, hvad hun agtede at gøre. Det er 
sådanne at beredskabet kun får driftsmidler og ikke anlægsmidler og 
det vil sige, at hvis man vil ændre eller nedlægge brandhanernes pla-
cering, så skal der fremføres penge fra kommunen. Hun lød frisk, så 
lad os vente og se hvad hun finder ud af. 
 
Indsatsplanen for kommunen er udsendt og der kom fire høringssvar 
tilbage – hvoraf vi var den ene. Nogle af indsigelser var imod ringfor-
bindelser – hvor kommunen er af en anden mening. 
Der er nogle vandværker, som har for meget Natrium og Klorid, så for 
ikke an indvinde for meget i disse områder, vil man kunne blande 
vandet, således at man kan overholde drikkevands kravet og derved 
få en bedre fordeling af vandet i kommunen. 
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Det er den langsigtet plan i kommunen at alle værker skal have ring-
forbindelser. 
 
Vi havde generalforsamling i OVR, hvor formand Aksel fremlagde sine 
visioner for fremtiden. Jeg syntes, at Aksel var nogle år forud og de 
andre værker var ikke gearet til så store spring. 
 
I KVT hvor Mogens fra GHT er formand har vi også afholdt en del mø-
der. Vi hører fra de andre værker og deres eventuelle problemer og 
derigennem kan vi hjælpe hinanden. 
Men i KVT er vi også løbet ind i nogle problemer, idet Mogens ikke øn-
sker at bestride formandsposten længere  og der derved skal vælges 
en ny formand. 
 
Yderby har meldt sig ud af OVR og KVT. 
 
Der er masser af arbejde fremover, når først kommunen får vedtaget 
deres indsatsplaner – som nok bliver vedtaget i juni 2017. 
 
Vi ved, at der er udpeget 25 boringer, som skal pejles, således at vi 
kan følge grundvandets bevægelse. Dette skal ske hvert 4. år. 
Det skal vi finde økonomi til – så der bliver nok at tage fat på i OVR og 
KVT. 
 
Vi havde et møde den 28/3.2017 med Odsherred kommune, hvor vi fik  
drøftet indsatsplaner, vandsamarbejde og takstblade. På dette møde 
refererede Aksel til, at han trækker sig som formand i OVR, da han ik-
ke følte, at han havde værkernes opbakning. 
 
Der er aftalt nyt møde den 27. september 2017 og håber at formands-
posterne er på plads inden da. 
Til slut vil jeg gerne sige tak til repræsentantskabet, bestyrelse og 
forretningsfører for et godt samarbejde. 
 
 
Jørgen Jørgensen 
Formand 
 

 

Der blev spurgt ind til om der blev valgt en ny formand på det seneste KVT mø-

de. Det gjorde der ikke. 

Der blev også spurgt til hvad en indsatsplan er, Jørgen forklarede kort at det dre-

jer sig om at hjælp hinanden. At det drejer sig om forsyningssikkerhed.  

Ved indkaldelsen til dette repræsentantskabsmøde blev alle indkaldt pr. mail, det 

sparer meget papir og porto. Det vil være en go ide også at kunne sende mail til 

suppleanterne. Det blev besluttet at skrive et brev til de suppleanter vi ikke har 

mail til, og bede sende os deres mail. 

 

Beretningen blev godkendt. 
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5. Der er indkommet to forslag om ændring i vandværkets organisatoriske opbyg-

ning.  

Forslag 1 blev fremholdt af Tom Emtkjær Jensen (vedtæger A) Se bilag, tids-

plan og begrundelse samt vedtægter A. 

Der var en blandet diskussion, bla. Om at få præciseret teksten om hvor mange 

stemmer én ejendom har. At der i §7 skulle være en præcisering af hvem som 

var på valg, at navn og eller funktion skulle stå i indkaldelsen til mødet.  

Der blev spurgt til om det i forbindelse med §8 ikke ville være nemt at kuppe? 

Men det er der taget højde for, da det kun er muligt at medbringe én fuldmagt.  

Der var en løs diskussion om risikoen ved at 2 eks mand/frue ved håndsopræk-

ning, begge rækker hånden op. Der var forslag om adgangskort. 

I §9 blev der gjort opmærksom på at valg og konstituering ikke hænger sammen. 

§14 oplæsning 2/3 af alle andelshaveres stemmer er svær/umulig at opnå. Det vil 

der blive set nærmere på.  

En nævnte at man bør overveje om vi reelt ønsker at ændre formen for vandvær-

ket, da det har vist sig at fungere godt gennem mange år. Der ud over blev der 

sået tvivl om der reelt er noget at spare økonomisk ved ændringen.  

En havde noteret sig at der var uenighed i bestyrelsen og ønskede at høre mod-

partens holdning til sagen. 

Jørgen nævnte at han syntes der er mere demokrati ved at der er 20 der bestem-

mer i repræsentantskabet end 5 som er valgt ind på en generalforsamling.  

Tom sagde at folk ønsker at være med til at bestemme, men ønsker ikke at del-

tage i arbejdet.  

En havde noteret sig at Tom siger at folk vil være med til at bestemme. De bliver 

inviteret til at være med i Repræsentantskabet. Dog er det svært at folk ikke stil-

ler op til repræsentantskabet. Dvs. det er tvivlsomt at de har så meget lyst til at 

være med til at bestemme. 

En sagde at ændringen var ønskværdigt, da det var svært for fastboende at blive 

valgt ind. 

 

Der blev stemt for forslag til vedtægtsændring som kræver 2/3 af stemmerne 

dvs. 14 for at blive valgt. 

Der var 20 stemmer. 11 nej. 9 ja. Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

 

 

Forslag 2 blev fremholdt af Tom Emtkjær Jensen se bilag Vedtægter B. Ved-

tægterne bestod af små rettelser men det primære punkt var ændringen af besty-

relsen fra 3 til 5 personer.  

 

En nævnte at i den tid han havde siddet i bestyrelsen syntes han at 3 havde været 

et passende antal og at det havde fungeret fint. 

En anden nævnte at Jørgen ofte har givet udtryk for at der er meget travlt og at 

det tyder på at der er brug for at kunne uddelegere arbejde. 

 

Der blev stemt om forslaget. 

 

Der var 20 stemmer. Der skal være et flertal på 2/3 altså 14. Der var 14 for 5 i 

bestyrelsen og 6 for 3 i bestyrelsen. 
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Forslaget blev vedtaget. 

 

Bestyrelsen vil blive udvidet til 5 ved repræsentantskabsmødet til september. 

 

6. Kirsten fremholdt forslag til takstblad for 2017/18. Det ligner det fra sidste år, 

men der er kommet en takst som hedder særafgift ved påbud, som følge at nyt 

regulativ. Taksten gebyr for betaling via pbs på kr. 5,32 bliver ikke opkrævet, da 

vores system ikke kan det endnu. Når det kan, vil vi begynde at opkræve geby-

ret. 

Budget blev fremholdt ved at fremhæve enkelte poster. Den faste afgift fasthol-

des på samme niveau kr. 950,- gebyr indtægt er steget bla. Pga det nye opkrævet 

gebyr fra de som ikke er tilmeldt pbs. 

Røranlæg reparation og vedligehold er på kr. 300.000,- Reparation og vedlige-

hold af bygninger på kr. 150.000,- der skal skiftes fuger i facaden ud mod lyng-

vejen, der ud over skal der males i møderummet og gangen.  Analyser er steget 

til kr. 30.000 da der skal tages boringsanalyse i år, den alene koster ca. kr. 

5.000,- Kloak er sat til kr. 150.000,- da de siger der kloakeres i år. Svind er sat 

til kr. 16.000,- hvilket er et snit over de seneste 3 år. 

Kontorhold og tryksager er sat ned til kr. 20.000,- da vi ikke længere skal trykke 

indkaldelse, kuverter og brevpapir. Porto og gebyrer er sat ned til kr. 20.000,- da 

vi ikke længere skal sende indkaldelserne ud med post, dog skal vi betale et hø-

jere gebyr til Nets, men der forventes en besparelse på mindst kr. 5.000,- Kursus 

stiger til kr. 15.000,- da der er flere som tager kurser. Bestyrelsesmøder er sat op 

til kr. 75.000,- da der er kommet flere med i bestyrelsen. Kørsel er sat op til 

50.000,- da der er kommet flere med i bestyrelsen. Hotline og support er sat ned 

til kr. 35.000,- da vi har opsagt geogis som kostede kr. 6.000,- pr. år i support. 

 

Der blev spurgt til hvor pengene kom fra til 5 års festen. De kommer fra konto 

0334 repræsentantskab, der henlægges ca. kr. 20.000,- så der er kr. 100.000,- til 

festen. 

Spild er det når der laves brud eks. i forbindelse med kloak. Nej, der er de brud 

der løbende kommer og det vand som altid siver ud. Så det er ikke til at forudsi-

ge hvad beløb bliver. 

Bestyrelsen, beløber som står her er det som skal følges. Selvfølgelig, den var en 

fejludtalelse af Kirsten som fik det til at lyde at bestyrelsen selv kan bestemme 

hvad de vil bruge. Kirsten Mente at det var det som var sat af nu. Så må den nye 

bestyrelsen tale om hvad de ønsker at få på budgettet til næste år.  

 

Takstblad og regnskab blev vedtaget. 

 

7. Der var ingen forslag fra repræsentantskabet. 

8. Jørgen Jørgensen blev valgt til formand. 

9. Helle Nielsen blev valgt til suppleant til bestyrelsen. 

10. Frederik Gylstorff og Erik Malling blev valgt til kritiske revisorer. 

11. Kurt Neiiendam blev valgt til revisor suppleant. 

12. Næste møde er den 2. september. 

5 års mødet er den 16. september på Dragsholm Slot. Man hentes ved vandvær-

ket kl. 18:00 og køres retur kl. 23:00 Alle opfordres til at have kørelejlighed til 

turen hjem fra vandværket.  
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Mødet var slut 12:30  

Referent: Kirsten Løcke  

Dirigent Finn Olsen 

 


