Kongepartens Vandværk
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Ellinge Lyng 11. oktober 2017
Referat fra medlemsmødet lørdag den 21. oktober 2017 på Hotel HøjbySø
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Valg af dirigent
Beretning
Regnskab og budget
Forslag fra Henrik Vincents Johansen
Valg af repræsentanter og suppleanter
evt.

Der var 41 stemmeberettigede til stede.
1. Finn Olsen blev valgt som dirigent, Finn konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Formand Jørgen Jørgensen fremholdte bestyrelsens beretning, som følger
Velkommen til Medlemsmødet.
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 ledningen flækkede på ca, 2,5 meter og vi tabte
ca. 60 km3 vand. Men regningen for denne skade, bliver betalt af firmaet selv.
Der har været nogle lækager i området Syrenvej, Vibevej, Tomskær og Skjoldsvej – i
flere omgange. Vi har udskiftes en 200 meter ledning på Kinomondsvej og
Skjoldsvej, dette arbejde var færdigt den 12. december 2016.
I renoveringsperioden kom der yderligere nogle brud i Hønsinge området. 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 sten, 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 man informeret
os om, at det fremover vil koste os ca. 3000 kr. at have dem stående. Så vi har der-

for 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 yderligere, må vi formode, at det er
vores grund på Trundholm Mose der henvises 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 dispensation – 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 derfor blev af proppet og Landmåleren har taget mål, såfremt den alligevel på et tidspunkt skulle bruges igen.
I Januar er der kommet nye regler omkring IT sikkerhed. Vi har undersøgt forskellige
muligheder og har fået et tilbud på 25.000 kr. i opstart 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 udskiftninger af defekte vandledninger – men dette går vi nu i gang med.
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 tiltag (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 suppleanterne. Skal vi ikke have fat på disse?
Det har vi fået nu
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.
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Vi har haft travlt med at forberede, det forslag, som blev fremlagt på medlemsmødet – nemlig nedlæggelse af Repræsentantskabet og indføre generalforsamling med
en 5 mand valgt bestyrelse. Det har været behandlet i repræsentantskabet og er
blevet forkastet. I stedet blev et forslag om en udvidelse af bestyrelsen til 5 personer. Det blev vedtaget, så fremover består bestyrelsen af 5 personer. Det er nok
godt, hvis vi i fremtiden skal udføre nogle af de mange opgaver der tilstilles vandværket. Jeg vil lige nævne at der på det efterfølgende repræsentantskabsmøde igen
var fremsat det samme forslag, som også der blev forkastet.
Der har været en 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 brandhanerne.
Der er nu i kommunen ansat en ny Beredskabschef nemlig Helle Søeberg 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 placering, 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 ringforbindelser – 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.
Det er den langsigtet plan i kommunen at alle værker skal have ringforbindelser.
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 møder. 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 ønsker at bestride formandsposten længere og der derved skal vælges en ny formand. På det efterfølgende møde blev Allan fra Vig Lyngs vandværk valgt indtil næste generalforsamling som er til marts.
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.De er nu blevet vedtaget.
Vi ved, at der er udpeget 25 boringer, som skal pejles, således at vi kan følge grundvandets bevægelse. Dette skal ske hvert 4. år.
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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 ikke følte, at han havde værkernes opbakning.
På det efterfølgende møde blev Niels Peter fra Ebbeløkke vandværk konstitueret
som formand til generalforsamlingen, som også er til marts 2018.Der vil blive masser af opgaver for vandrådet fremover, ligeledes vil der blive afholdt nogle kurser
som bestyrelser kan tilmelde sig hvis man vil dygtiggøre gøre sig.
På vores repræsentantskabsmøde i Maj til i dag, er der ikke sket de store forandringer, vi leverer stadig godt vand, vores analyser er gode, og ved det efterfølgende
kommunale eftersyn af værket, var der kun ros.
Der er nu i mellemtiden fremkommet et nyt pesticidefund, som vi allerede har undersøgt om det skulle være i bores boringer.vi har fået svar at det var der intet af.
Hvis vores forbrugere bliver utrygge på grund af evt. omtale i pressen, kan vi godt
berolige dem.
Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960 til1996 lovlig at
bruge, det blev brugt i forbindelse med dyrkning af roer -rødbeder samt løg, og det
har der ikke været i nærheden af vores boringer.
Der har været afholdt kursus i graveskader, således at vi får et indblik i ,hvad entreprenøren kan tillade sig ,og hvad han ikke kan .Det kan vi få stor glæde af ved kommende kloakering.
Vi har fornyeligt haft møde med Vig Lyngs vandværk angående de ledninger som de
har liggende i vores forsyningsområde og dem vi har liggende i deres område. Vi er
begge parter enige om ideen med at bytte forbrugere og ledninger, men kan man
bare det? Der er mange spørgsmål som skal besvares af kommunen, før der sker
noget.
Ved vores møde med kommunen rejste jeg spørgsmålet vedr. brandhanerne som
skal nedlægges og fjernes, om ikke det var en ide ,at få afsat et beløb til fjernelsen,
mens der opgraves til kloak, det ville være en stor besparelse for kommunen.
På de kommende bestyrelsesmøder skal der drøftes løn til bestyrelse og repræsentantskab.
.
Til slut vil jeg gerne sige tak til repræsentantskabet, bestyrelse og forretningsfører
for et godt samarbejde.
Tak.
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Jørgen Jørgensen
Formand
Der var en enkelt kommentar til at vi har mange penge stående i en bank i stedet
for at sprede pengene så der ikke er mere end 750.000,- Eller har pengene i en
af de 4 store banker som har fuld dækning i tilfælde af krak.
3. Kirsten Løcke fremholdte regnskab hvor følgende punkter blev fremhævet.
Det har været et roligt år, hvilket kan ses på regnskabet. Den faste afgift blev
hævet med kr. 100,- da kloak arbejdet skulle gå i gang. Der blev ikke kloakeret
så derfor fik vi et stort overskud.
Overskuddet på kr. 674.006 er resultat før finansielle poster, årsrapporten giver
resultatet kr. 685.392, hvorfor det giver mening at sige at der er et endeligt resultat på kr. -14.608 givet hensættelserne på kr. 700.000,
Indtægterne er stort set som året før. Der er gjort forsøg på at sænke elforbruget
og det er lykkedes da der er brugt ca. 13.000,- mindre end året før. Vandtab er
der betalt kr. 56.656, i straf afgift for. Under administrationen følger det hele
budgettet. Det kan dog på nuværende tidspunkt konstateres at der er sparet ca.
kr. 17.000,- på at sende årsopgørelsen ud via NETS i stedet for som vi gjorde det
før.
Værdipapirerne er steget med kr. 12.600,- Og vi har haft en negativ rente på kr.
1.889,Der var en samlet likviditet på kr. 2.080.556,- hvoraf kr. 1.250.000,- er hensat.
Der var et spørgsmål til, om bestyrelsen havde planer om at fortsætte hensættelserne.
Det er ikke planen, men det blev gjort pga. det store overskud.
Budgettet for 2017/18 blev fremholdt, der er taget hensyn til det kloakeringsarbejde som nu er i gang. Resultatet er et overskud på kr. 41.700,- Der er afsat højere beløb på Bestyrelsesmøder og kørsel, idet bestyrelsen er blevet udvidet. Der
er dog ingen planer om at beløbene skal bruget. Som Jørgen nævnte i beretningen, så er der en dialog i gang om at ændre ”aflønningen” af bestyrelsen.
Der var en kommentar til at bestyrelsen siger at de er ulønnede og alligevel er
der i budgettet afsat kr. 75.000,- til bestyrelsesmøder og kr. 50.000,- til kørsel.
Der har aldrig været lagt skjul på at bestyrelse med ledsager, er afsted på en
sommertur med overnatning.
Der var en kommentar til at man håbede der var taget hensyn til betaling af skat.
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Der blev svaret, at revisoren er ind over. Revisoren har bedt om at der bliver
ændret på nogle områder.
4. Henrik Vincents Johansen har fremsendt et forslag om at ændre måden man bliver valgt til bestyrelsen på. Bestyrelsen bør vælges direkte af medlemmerne.
Formanden skal også vælges direkte af medlemmerne.
Forslaget blev afvist idet det allerede har været drøftet og nedstemt.
Der var en kommentar om at repræsentantskabet ikke er demokratisk, da deltagerne, på medlemsmødet ikke kan være med til at bestemme noget men kun
vælge repræsentanter.
5. Der manglede 9 for at få besat alle poster. Ikke alle poster blev besat.
Følgende blev valgt som repræsentanter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jørgen Jørgensen
Mogens Jensen
Carsten Jensen
Tom Emtkjær Jensen
Kurt Lildal-Jensen
Henrik Vincent Johansen
Finn Olsen
Robert Ludvigsen
John Lauersen
Bjarne Vork

Følgende blev valgt som suppleanter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ole Jensen
Poul Wammen
Michael Præst
Bodil Schjelde
-

6. Der var en som udviste stor kritik. Repræsentantskabet er en stor parodi, da der
ikke er tale om et demokrati. Det ses idet det ikke er muligt at få besat alle poster under valget.
En nævnte at hvis man vælger, ikke at stille op til repræsentantskabet, så bakker
man ikke op om demokratiet.
Der var ros for sms-beskederne.
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Der blev spurgt til kloakeringen. Det ved vi ikke noget om, man kan følge det på
Odsherred Forsynings hjemmeside.
Mødet slut 12:00
Referent: Kirsten Løcke
___________________________
Dirigent Finn Olsen
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