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    Lyngen 22. maj 2018 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmøde lørdag den 19. maj 2018 kl. 10:30 
 
1. Navneopråb. 
2. Valg af dirigent og referent. 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2017 
4. Bestyrelsens beretning. 
5. Forslag til behandling  
 - Vedtægtsændringer.  
6. Budget og takstblad for 2018/19  
7. Forslag fra repræsentantskabet (ingen). 
8. Valg til bestyrelsen. På valg er 

Jørgen Jørgensen  
 Tom Emtkjær Jensen 

Robert Ludvigsen  
9. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 Erik Malling Andersen 
 Bjarne Vork 
10. Eventuelt. 
 
 

1. Til stede var. Jørgen Jørgensen, Mogens Jensen, Tom Emtkjær Jensen, Finn Ol-
sen, Robert Ludvigsen, John Lauersen, Bjarne Vork, Michael Præst, Bodil 
Schjelde, Karsten Aagaard Sørensen, Jan Rasmussen, Erik Malling, Mimi Snor-
rason, Claus Ole Nielsen, Kurt Neiiendam, Niels Bjørn Jensen og Helle Nielsen 
 

2. Dirigent blev Finn Olsen 
Referent blev Kirsten Løcke 

 
3. Referatet fra repræsentantskabsmødet den 2. september 2017 blev godkendt. 

 
Kirsten havde glemt at skrive på dagsordenen at referatet fra medlemsmødet den 
21. oktober 2017 også skulle godkendes. Referat blev godkendt. 
 

 
4. Formand Jørgen Jørgensen, fremholdte følgende beretning. 

 
 

Jeg starter med af fortælle at vi leverer godt vand og alle vores analyser er fine, 
så er i beroliget. 
 
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og dem vil jeg her fortælle om. 
 
Der bliver taget en masse analyser af vores vand. De har alle været gode, også 
den sidste pesticide som hedder cloridozon er der blevet testet for, og der var 
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heller ikke noget, men da det blev slået stort op, valgte vi at sætte et stykke på 
hjemmesiden for at berolige vores andelshavere, vi har da heller ikke hørt noget 
siden. 
 
Der har været lavet lækagesøgning og vi fandt en frostsprængt vandmåler hos 
en forbruger den kan have løbet længe og det vandspild bliver ikke talt på måle-
ren, så den hænger vi på. 
Vi havde på det tidspunkt et tab på lyngen på 1,8 m 3 og i Hønsinge 0,5 m 3. 
 
På Lyngen er vi påbegyndt nogen ledningsrenovering, og det har taget langt tid, 
vi har så fundet ud af at der ikke var afsat afspærringsventiler på hovedlednin-
gen, det er der nu således at vi nu kar afspærre i forskellige områder, hvis et 
uheld på hovedledningen skulle opstå, således at man ikke behøver at lukke for 
hele værket. 
 
Forsyningen har også været i gang med en kloakledning forbi vandværker, vi 
frygtede en masse bøvl, men vi slap heldigt med kun 1 overgravning, denne re-
paration har entreprenøren selv betalt. 
 
Vedrørende kloakering kan vi ikke fortælle så meget, om da forsyningen ikke op-
lyser noget, men vi har hørt at man ville gå op til Hønsinge og så vende tilbage til 
os senere. 
 
Udsendelse af årsopgørelsen er gået fint, vi har sparet kr. 17.000 ved at sende 
det via nets i stedet for post nord. 
 
Vores forsikringer på værket vil der blive kikket på når den nye bestyrelse er 
samlet. 
 
Vi har også drøftet en eventuel betaling til repræsentanterne måske i form af 
kørsels tillæg. 
 
Vores samarbejde med Vig Lyngs vandværk om flytning af ledninger og andels-
havere er nu strandet og lagt i arkiv, de ville pludselig have nogle penge i bytte, 
så vi har lukket sagen. 
 
Nu hvor folk er begyndt at komme i sommerhusene og der bliver bygget meget i 
området vil der være mere tung trafik på vejene med den risiko for flere læga-
ger.vi har konstateret et vandtab på 3 m3 i timen og så længe der er arbejde på 
ledningsnettet kan der ikke lækagesøges. 
 
Vores boring 7 skal renoveres og vi har besluttet at nedsætte en ny pumpe til kr. 
42.000 da den gamle var slidt. 
 
Der findes masser af kurser gennem FVD som i kan komme på, hvis nogen af jer 
har lyst. 
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Persondata, Kirsten har indkørt det i vores datasystem, vi i bestyrelse har efter-
følgende underskrevet en masse papirer til bank og advokat omkring vores ar-
bejde i bestyrelsen, også tavshedserklæring. 
 
Vi skal have kikket på vores kalofærer på værket de afgiver ikke den varme som 
de skal og bruger meget strøm, så måske det kan betale sig at opsætte varme-
pumper i stedet for. 
 
Vi skal nu have afsendt et parti vandmålere til kontrol og er de gode nok kan vi 
udskyde de elektroniske målere lidt. 
 
Vi bliver stadig pålagt flere opgaver fra kommunen, nu skal der udføres et kon-
trolprogram som vi er i gang med. 
 
Der er nogen som har vist interesse for vores lod nede på mosen, en ville bruge 
til jagt og en ville have nogle køer gående, vi undersøger begge muligheder, der 
er en grøft som skal vedligeholdes, den kan eventuelt indgå i en aftale. 
 
Der er lavet en ny ledningsrenovering.vi har 77 km og der mangler ca. 60 km at 
blive repareret, hvoraf størstedelen har overlevet den forventede levetid. 
 
Det er da heller ikke altid vi er enige i bestyrelsen, 
 
Ved vores budget møde var vi ikke enige, vi drøftede investeringsplanen, og den 
faste afgift. 
 
Den faste afgift skulle være kr. 850 eller kr. 950. 3 stemte for kr. 950 og 1 for kr. 
850. Det samme gentog sig ved investeringsplanen hvor 3 stemte for kr. 750.000 
og 1 for kr. 550.000. 
 
De kr. 750.000 vil blive brugt på Lyngvejen, hvis der kommer andre reparationer 
på nettet vil vi tage pengene fra de hensatte midler til ledningsrenoveringer. 
 
Der har også været tid til drøftelser af løn til bestyrelse, det er sådan at man kan 
få kr. 2.350 til telefon og kr. 1.400 til administration skattefrit. Man kan også 
vælge at få kr. 10.000 +kr. 1.000 til hvert møde vi repræsenterer vandværket i. 
 
Vi har atter været på vandværksudstilling hvor vi suger til os af nye ideer, som vi 
kan bruge. 
 
Vores sædvanlige sommerfur har vi valgt at vente med til den nye bestyrelse er 
samlet, hvor vi så kan drøfte de forskellige emner. 
 
Vi er nu færdige med værket, men der sker også en masse ting udenfor som vi er 
nød til at følge. 
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Vi har haft en del møder i OVR og KVT hvor vi også har haft skiftende formænd, 
de holder kun til et år af gangen. Der har været mange sager som har trættet de 
forskellige i bestyrelserne 
 
Der har været tale om at nedlægge begge afdelinger og starte nyt op, men på 
det sidste har vi valgt Dorthe fra Vig Lyngs vandværk til formand for begge afde-
linger. som så vil prøve om hun kan få samlet alle vandværkerne til noget fælles. 
 
Der vil blive indkaldt til et stormøde den 13 september såkaldt en temadag hvor 
der skal drøftes om fortsat fællesskab mellem alle vandværkerne til gavn for 
grundvandsbeskyttelsen og en god og effektiv vandforsyning i Odsherred. og 
samtidig være med til at udføre de opgaver, som ifølge kommunen skal udføres. 
 
Min egen mening vil være at selvfølgelig skal vi bibeholde KVT hvor vandværker-
ne kan mødes 2 gange om året og der udveksle ideer. 
 
Så kan man godt nedsætte et nyt udvalg som skal tage sig af de kommunale op-
gaver som de fleste i KVT er lige glade med. 
 
Der er stadig nogle sager som ikke er i orden, nemlig nedlæggelse af brandha-
ner, som ikke skal bruges mere. 
 
Kommunen erkender at det er deres opgave, men vil ikke sætte penge af i deres 
budget til det, de trækker den og har i år afsat kr. 200.000 Som der så skal findes 
løsninger på hvorledes de skal fordeles. 
 
De havde ovenikøbet haft den ide at nedlæggelsen af brandhanerne skulle i ud-
bud, det har vi dog forklaret kommunen at den ikke går. Vi vil ikke have frem-
mede håndværkere til at røre vores vandledninger. 
 
Vi har også skulle kikke på 25 boringer for at følge vandets vej, men da de fleste 
af boringerne var private ville vi ikke påtage os opgaven før der var indhentet en 
tilladelse og en forsikrings model, som vi kan acceptere. 
 
Men nu er det op til os selv om vi vil være med i den nye forening eller vi skal la-
de kommunen overtage, 
 
Min mening er at vi skal være med, det er bedre at sidde med ved bordet og kan 
sige fra hvis kommunen kommer med nogle opgaver som de selv burde afholde. 
 
Så tak til bestyrelse-forretningsfører og repræsentantskab for et godt samarbej-
de. 
 
Formanden 

  
Michael Præst spurgte til spildet. Det plejer at blive opgjort i procent. Hvor meget er det 
nu? Vi ved det ikke pt. da vi kun aflæser målerne en gang årligt, så vi kan først beregne 
spildet der.  
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Erik Mallingspurgte om hvor lang tid det vil tage at få renoveret de ca. 60 km ledning, 
med den investeringsplan vi har nu.  
JJ oplyste at vi begynder med Lyngvejen og med dem med flest brud på. 
 
Finn Olsen spurgte til hvor meget af Lyngvejen der vil blive lavet for de kr. 750.000,- 
der er afsat i år.  
Ca. 750 meter. Der mangler at blive renoveret ca. 1.500 meter på Lyngvejen og det vil 
koste ca. 1.5 mio. 
 
Claus Ole spurgte hvor lang tid ledningerne holder.  
Der blev bla. Nævnt at der varierer og at tung trafik kan påvirke holdbarheden. Kloak 
overgravninger forringer holdbarheden og når vejene er gravet og ved kloak og de efter-
følgende år sætter sig, så vil det også forringe holdbarheden. 
Men for de gamle ledninger lagt korrekt der blev det oplyst at holdbarheden er på 40 år. 
De ledninger der lægges i dag har en holdbarhed på 70 år. 
 
Michael Præst spurgte til Køerne og om de gik inden for de 25 meter fra boringen.  
Det kommer de ikke til. Der vil blive sat hegn op så de ikke kommer ind til boringen. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
 

5. Bestyrelsen foreslog følgende ændringer af vedtægterne 
 

§7pind 3, ændres fra pr. brev, til pr. mail.  
pind 5, fjernes kritiske revisorer. 
pind 9, i stedet for faste datoer hvornår forslag være inde ændres det til 14 dage 
før mødet. 
 
§9 Tilføjes linjen at i formandens fravær indkalder og leder næstformanden mø-
derne. 
 
Claus Ole spurgte at år vi kun fjerner de interne/kritiske revisorer, står der så at 
vi skal have en ekstern. 
Ja det gør der, i §13 
 
Alle ændringerne blev enstemmigt godkendt. 
 

6. Takstbladet blev vist, eneste rettelse i forhold til sidste år, er at statsafgiften er 
sat lidt ned. 

 
Det udsendte budget blev gennemgået. Det buddegeret resultat er på kr. 
115.200,- Det skal dog bemærkes at vi har en høj investeringsplan, så det er godt 
at have pengene i kassen. Konto 0334 repræsentantskab er sat ned fra kr. 
25.000,- til kr. 10.000,- da bestyrelsen har besluttet at der ikke længere vil være 
en 5 års fest, men at der i stedet vil blive udbetalt kørsel til de repræsentanter 
som er til møderne. Det vil gøre at der er en mere rimelig honorering af de re-
præsentanter/suppleanter som reelt er til møderne.  
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På vedligeholdelsesplanen er der kr. 750.000,- til ledningsrenovering på Lyng-
vejen og kr. 60.000,- til renovering af den sidste sektionsbrønd. 
 
Takstblad, budget og investeringsplan blev alle godkendt. 
 
 

7. Der var ingen forslag fra repræsentanterne. 
 

8. Jørgen Jørgensen blev valgt. 
Tom Emtkjær Jensen, ønskede ikke genvalg. Bjarne Vork blev valgt i stedet. 
Robert Ludvigsen blev valgt. 
 
Helle Nielsen og Niels Bjørn Jensen var ikke på valg. 
 

9. John Lauersen blev valgt 
Claus Ole Nielsen blev valgt 
 

10. Evt. uden for referat. Men der var en snak om Kalk og hårdhedsgrad. 
 

Næste repræsentantskabsmøde er den 8. september 2018 
Medlemsmødet er den 20. oktober 2018 
 
 
Referat Kirsten Løcke 
Mødet slut 11:30 
 
 
 
    _______________________ 
    Finn Olsen 


