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    Ellinge Lyng 23. oktober 2018 
 
 
Referat fra medlemsmødet lørdag den 20. oktober 2018 på Hotel HøjbySø  
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Forslag 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter 
6. evt.  

 
 
Der var 49 stemmeberettigede til stede. 
 

1. Finn Olsen blev valgt som dirigent, Finn konstaterede at mødet var rettidigt ind-
kaldt. Kirsten Løcke blev valgt som referent. 
 

2. Formand Jørgen Jørgensen fremholdte bestyrelsens beretning, som følger 
 
Velkommen til jer alle sammen, dejligt at se så mange medlemmer, møde op, 
for at høre lidt om vandværket. 
Vi har i år afholdt 2 repræsentantskabsmøder og en del bestyrelsesmøder, og 
det er det jeg her vil fortælle lidt om. 

 
Jeg vil starte med at fortælle, at vi leverer godt vand, og at alle vores analyser er 
fine, så er i beroliget. 
 
Der bliver taget en masse analyser af vores vand, de har alle været gode, også 
den sidste pesticid som hedder chloridazon er der blevet testet for, og der var 
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 lang tid, 
vi har så fundet ud af at der ikke var afsat afspærringsventiler på hovedlednin-
gen, det er der nu således at vi nu kan afspærre i forskellige områder, hvis et 
uheld på hovedledningen skulle opstå, således at man ikke behøver at lukke for 
hele værket. 
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Forsyningen har også været i gang med en kloakledning forbi vandværket, 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 17.000 kr. ved at sende 
det via nets i stedet for post nord. 

  
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. 
 
I år har der været mange folk i sommerhusene og der bliver bygget meget i om-
rådet, så vil der være mere tung trafik på vejene med den risiko for flere læka-
ger. Vi har konstateret et større vandtab, og så længe der er arbejde på led-
ningsnettet kan der ikke lækagesøges. 
 
Vores boring 7 skal renoveres og vi har besluttet at nedsætte en ny pumpe til 
42. 000 kr. da den gamle var slidt. 
 
Der har den 4-5 april været afholdt et kursus i foreningsjura og vi har sendt Kir-
sten, som så kan rådgive os andre. 
 
Der findes masser af kurser gennem FVD, som vores nuværende og kommende 
repræsentanter kan komme på, hvis nogen af jer har lyst. 
 
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 tavshedserklæringer. 
 
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 har afsendt et parti vandmålere til kontrol og er de gode nok kan vi udskyde 
de elektroniske målere lidt. De blev godkendt og holder fortsat nogle år. 
 
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 
det 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. 
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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 850 kr. eller 950 kr. 3 stemte for 950 kr. og 1 for 850 
kr. det samme gentog sig ved investeringsplanen hvor 3 stemte for 750.000 kr. 
og 1 på 550.000 kr. 
 
De 750,00 kr. vil blive brugt på lyngvejen, hvis der kommer andre reparation, på 
nettet vil vi tage pengene fra de hensatte midler til ledningsrenoveringer. 
 
Der har også været tid til drøftelser af løn til bestyrelse, og det er besluttet at 
bestyrelsesmedlemmer kan modtage 2350.kr til telefon og 1400 kr. til admini-
stration skattefrit. Repræsentanter og suppleanter kan få udbetalt kørepenge 
når de deltager i repræsentantskabsmøderne. 
 
Vi har atter været på vandværksudstilling hvor vi suger til os af nye ideer, som vi 
kan bruge. 
 
Vores sædvanlige sommertur er nu blevet til en spisning i lokalområdet. 
 
Vi er nu færdige med værket, men der sker også en masse sager udenfor som vi 
er nødt til at følge. 
 
Vi har haft en del møder i OVR og KVT hvor vi også har haft skiftende formænd, 
de holder kun til et år ad 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 har været indkaldt til et stormøde den 20. 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. 
Dette møde har været afholdt. Og blev en stor succes. 
 
Min egen mening vil være at selvfølgelig skal vi bibeholde KVT hvor vandværker-
ne kan mødes 2 gange om året og der udveksle ideer. 
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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 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 200.000 kr. Som der så 
skal findes løsninger på hvorledes de skal fordeles. Og der er flere forslag. 
 
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 ville 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.  
 
Efter vores repræsentantskabsmødet i maj hvor Tom trak sig fra bestyrelsen, har 
vi efterfølgende konstitueret os med Formand Jørgen Jørgensen og Næstfor-
mand Robert Ludvigsen. Bestyrelse Helle -Niels og Bjarne 
 
Så havde vi repræsentantskabsmødet den 8. september hvor jeg måtte starte 
med at beklage den sene udsendelse af regnskab og indkaldelse, som repræsen-
tanterne skulle have haft senest 14 dage før. Den vedtægt har vi ikke kunne op-
fylde i år, så derfor udsendte vi en forespørgsel til jer i repræsentantskabet om 
vi skulle beholde den fastlagte dato eller om vi skulle flytte repræsentantskabs-
mødet til en senere dato for at opfylde vores vedtægter, der kom ikke så mange 
svar tilbage, så jeg fastholdt at vi så afholder mødet og der lader jer repræsen-
tanter beslutte om vi skal fortsætte med mødet eller udsætte dette, jeg vil godt 
love at fremover vil vores vedtægter blive overholdt. Der blev afholdt afstem-
ning og flertallet besluttede at fortsætte mødet.  

 
Som nævnt tidligere var der en lodsejer, som var interesseret i at benytte vores 
område på mosen, til at have nogle køer gående, det har vi sagt ja til mod at der 
bliver indhegnet et området således at køerne ikke kommer i nærheden af vores 
boring, og at vedkommende skal overholde reglerne omkring vedligeholdelse af 
grøften, den kontrakt er underskrevet. 
 
Vi har udført måleraflæsninger og det er gået fint, hvis vi i nogle tilfælde opda-
ger at en måler løber, vil man give medlemmet besked. 
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Vi fik en forskrækkelse da vores arbejdsmand på vej til arbejde fik en blodprop i 
hjertet. Heldigvis er han sluppet heldigt fra det, og er atter begyndt at arbejde, vi 
sendte en lille erkendelighed. 
 
Vi har i år oppumpet 79.258 m3 og udpumpet 58.431 m 3 altså et spild på 21% 
og dette er for meget, så derfor vil vi fortsætte med ledningsrenovering til vi op-
når mindre spild. Der er en grøn afgift på 53.514 kr. Så vi fortsætter renoverin-
gen. 
 
For tiden foregår det på hovedledningen på lyngvejen. 
 
Vi har haft en lang og varm sommer, og hvor en del værker har måtte sende på-
bud ud om at spare på vandet, det har vi ikke haft nogle problemer, med og dog 
havde vi en enkelt dag hvor en pumpe ikke havde lukket op til opfyldning af be-
holderen, det blev dog hurtigt ordnet. 
 
Den største udpumpning var den 9 juni hvor vi udpumpede 448 m3 hvor vi året 
før havde udpumpet 404 m3.Så jeg kan oplyse jer om at vores vandværk kører 
fint m ed godt vand og gode analyser., 
 
 Vi har i lang tid haft problemer med at få vores hjemmeside til at fungere til-
fredsstillende, og da der ikke var nogen i bestyrelsen, som kunne påtage sig en 
sådan opgave, har vi besluttet at få lavet en hjemmeside, som skulle være bru-
gervenlig og nem at gå til, den er nu færdig, 
 
Vi har også fået ny Mail adresse, Kontor@kongeparten.dk. 
 
Til gengæld vil der fra kommunen komme flere opgaver i form af analyser-
pejlinger-ledningsdiagrammer-indsatsplaner-overvågningspogrammer-tilsyn på 
værkerne-grundvand-brandhaner-Kamstrup målere -nedlæggelse af KVT-og OVR 
og opstarte nye tiltag, så der bliver masser af opgaver fremover. 
 
 
Til slut tak til repræsentantskab-bestyrelse og forretningsfører for et godt sam-
arbejde. 
Formand Jørgen Jørgensen 
 
Der blev spurgt om der ikke kunne blive brugt mindre fremmedord, idet der var 
udtryk som man ikke forstod.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 

3. Rene Damgaard fremholdte årsregnskabet og kommenterede samtidig budget for 
2018/19 samt investeringsplanen.  
 
Der blev spurgt om regnskabet ville blive lagt på nettet, svaret var ja, det har det 
været i en måned. 
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Der blev spurgt til hvad måler er mht. vandspild.  
Måler et er komme under 10% men det vil være svært, idet de 10% beregnet af 
forbruget og som det har været i år så er 10% ca. 600 liter spildt på 77.000 meter 
ledning. Men vi arbejder på sagen.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

4. Der var ingen forslag. 
 
 

5. Der manglede 6 for at få besat alle poster. Ikke alle poster blev besat. 
 
Følgende blev valgt som repræsentanter 
 
1 Karsten Aagaard Sørensen 
2 Anne Munk Jespersen 
3 Michael Præst 
4 Erik Malling 
5 Mimi Snorrason 
6 Claus Ole Nielsen 
7 Kurt Neiiendam 
8 Niels Bjørn Jensen 
9 Helle Nielsen 
10 Finn Toftedal Andersen 
 
Følgende blev valgt som suppleanter 
 
1 - 
2 - 
3 - 
4 Anne Steensen 
5 Arne Vasby 
6 Rita Bach 
7 Karsten Møller 
8 - 
9 - 
10 - 
 

6. Der var en som spurgte hvor vandet til brandslukning kom fra når der ikke læn-
gere skulle bruges brandhaner.  
Svart er at beredskabet selv har vandet med i tankvogne. 
Det blev nævnt at det er muligt at blødgøre vandet, med at det vil koste. 
 
Mødet slut 11:45 
Referent: Kirsten Løcke 
 
    ___________________________ 
                 Dirigent Finn Olsen 


