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    Ellinge Lyng22. oktober 2019 
 
 
Referat fra medlemsmødet lørdag den 19. oktober 2019 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 64 stemmeberettigede til stede. 
 

1. Finn Olsen blev valgt som dirigent, Finn konstaterede at mødet var rettidigt ind-
kaldt den 13. september, senest 14 dage før mødet, så mødet var lovligt varslet. 
Kirsten Løcke blev valgt som referent. 
 

2. Formand Jørgen Jørgensen fremholdte bestyrelsens beretning, som følger 
 
Velkommen til jer alle sammen. Det er dejligt at se så mange 
medlemmer møde op for at høre lidt om vand og derefter nyde 
maden, som bliver serveret senere. 

 
Vi har - som de andre år - afholdt 2 repræsentantskabsmøder og 
nogle bestyrelsesmøder og det er så dem, jeg her vil berette om. 
 
Det er så dejligt, når jeg på computeren, kan overføre nogle 
sætninger, som også blev brugt sidste år. Men det gør jeg gerne, så 
længe det er gode sager, at berette, 
 
Jeg vil starte med at fortælle, at vi stadig leverer godt vand og at 
ALLE VORES ANALYSER ER GODE OG FINE, SÅ ER I BEROLIGET. 
 
Kommunen skulle op og grave i Hønsinge og i den forbindelse fik vi 
mulighed for at kunne lægge en ny hovedledning. Det kunne jo være 
at der var nogle utætheder på ledningen. Så vi indhentede 2 tilbud. 
Et fra Aarsleff, som arbejder for kommunen, det lød på kr. 
1.000.000, - og et fra Frits Jensen, som lød på kr. 530.000, - 
Begge tilbud omhandlede kun hovedledning og stik ind til 
forbrugerne. Bagefter skal der laves en tilkobling til den eksisterende 
ledning samt diverse tilslutninger på forbrugernes grunde. 
Tavlerne i boring 7 og 9 trænger til renovering. Prisen er 100.000, - 
kr. pr. stk. Så vi kan tage en tavle af gangen i 19/20 og i 20/21.             
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Vi har drøftet regler for vandspild, frostskader m.m. Der er nogle 
gange, at folk får en overraskelse, når de får deres vandregning. Så 
det vil være klogt, at nævne, at man hver 14 dag kikker til sin måler 
og på den måde holder øje med forbruget. 
 
Ved årets udgang udløb vores Kontrakt med Kirsten og derfor skulle 
den genforhandles. Bestyrelsen var og er tilfreds med det arbejde der 
udføres, så vi har besluttet fremover at fastsætte honoraret til: 
 
23.000,- kr. pr måned for 2019. 
24.000,- kr. pr måned for 2020. 
25.000,- kr. pr måned for 2021. 
 
Kontrakten er underskrevet. 
 
Vi har haft et parti vandmålere til kontrol, og de blev godkendt. 
Vi er blevet enige om, at når det første parti falder i kontrollen, så 
går vi i gang med udskiftningen til nye elektroniske målere. 
 
Vi har også talt om blødgøring af vores vand. Det vil blive en dyr 
fornøjelse for forbrugerne - omkring ca. 2,50 kr. per kubikmeter. 
 
Vores vandspild er dalet, så vi tror på, at vores udskiftninger af 
defekte ledninger virker. Derfor har vi besluttet, at fortsætte vores 
ledningsrenoveringer i den 5 åriges investeringsplan. 
      
      
  
Vi har atter været på vandværksudstilling i Roskilde, og snuset til de 
mange tilbud, som vi blev præsenteret for. 
 
Som jeg altid nævner, vil det fortsat være muligt for repræsen- 
tanter og bestyrelsesmedlemmer at få relevante kurser gennem 
Danske vandværker. Det kunne jo være, at der var noget, man godt 
ville dygtiggøre sig i. 
 
I forbindelse med planlægningen af næste etape på Lyngvejen, er der 
fundet en grund, som er forurenet. Der er tale om en tidligere 
tankstation og derfor er vi blevet gjort opmærksom på retningslinjer 
for opgravning og bortkørsel af forurenet jord. 
Det vil komme til at betyde ekstraomkostninger. 
 
Vi har dog fået en § 8 godkendelse på, at måtte grave på den 
forurenede grund.  
 
Der findes rent faktisk ca. 4.000 forskellige pesticider. Miljøministeriet 
ved hvilke, der er brugt i Danmark og derfor bestemmer de, hvilke vi 
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skal analysere for.                                                                           
 
I år kommer der en mere, som vi skal analysere for - både i   
boringerne og i afgang fra vandværk. Denne kaldes C-tass. 
Vi har ikke spor af den i vores vand. 
 
Samtidig med analysen for C-tass, blev der også købt en stor 
analysepakke med de mest sandsynlige pesticider og nedbrydnings-
stoffer – i alt 296. Der er heller ikke spor efter nogle af disse. 
 
Så indtil nu har vi rent pesticid-frit vand. 
 
Der er ingen tvivl om, at der stadig vil blive fundet flere pesticider, i 
grundvandet, efterhånden som vandet når ned til vores grundvand. 
Vandet er nogle steder op til 60 år på vej ned til, hvor vi pumper op 
fra. Og vi ved naturligvis ikke, hvad der er sprøjtet med i alle de år. 
 
 
Så lidt om OVR og KVT. Begge er nu nedlagt, og der har været 
mange møder, hvor paragrafer skulle ændres, for at tilfredsstille alle 
parter og for at vedtægterne kunne overholdes. 
 
Der er nu opretter en ny forening som hedder VIO. Den er vi blevet 
medlem af og den ledes af Dorte fra Viglyngs vandværk. Derfor vil 
det fremover være VIO, som vi kommer til at høre fra. Der er i VIO 
tilsluttet 23 værker. 
 
Nogle fra KVD er ikke medlemmer samt 1 fra vores område - nemlig 
Yderby. Man kan så håbe på en senere tilslutning. 
 
For lige at vende tilbage til vandmålerne, som efterhånden skal 
udskiftes til elektroniske. Dette skulle ske, når et af vores parti af 
målere, som vi sender til kontrol, ikke blev godkendt i kontrollen.  
Men, der skete det mærkelige, da vi sendte er parti af målere til 
kontrol, at de blev godkendt for de næste 9 år. Derfor har vi besluttet 
at vente med udskiftninger til elektroniske målere, til vi ser, hvad der 
sker med det næste hold målere, som strå for tur til kontrol. 
 
Driften på vandværket har kørt godt hen over sommeren. Det højeste 
forbrug på en dag var 528 m3 og det var en fredag i juli. 
 
 
Kloakarbejdet i Hønsinge er for vores vedkommende gået stille og 
roligt. Der har været 6 brud, som er ordnet. Det er tidligere blevet 
oplyst, at de skulle være færdige i maj, det nåede man dog ikke helt. 
 
Der har været en del problemer i Hønsinge og på Nørremarksvej som 
følge af de brud, som kom under kloakeringen. Der satte sig en stor 
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prop i ledningsstrækningen. Vi måtte opgive arbejdet med at løse 
problemet og i stedet lægge en helt ny ledning på strækningen. Det 
løb op i 75.000,- kr. for ny ledning og 18.000,- til forsøg på at løse 
problemet. 
      
      
  
Den fortsatte ledningsrenovering på Lyngvejen er forløbet ok, etapen 
blev færdig i juni 2019. 
 
Arbejdet i Hønsinge kom ikke i gang som planlagt i maj, da 
kommunen havde forlænget Årslevs gravetilladelse, uden at 
informere os. 
 
Trods små forsinkelser går arbejdet i Hønsinge virkeligt godt og 
allerede 1 august, var der vand på den nye hovedledning. Så nu 
mangler der kun stik ind til de enkelte forbrugere. Dette er planlagt til 
at være færdigt midt i november. 
 
Kloakarbejdet for næste etape er gået i gang. De begynder på Zentas 
Vænge og vi har en god kontakt til de daglige ledere. 
På begge sider gør vi en del, for at holde det nede på jorden og yde 
en god service. F.eks. opmåler de hver gang de møder vores 
ledninger, og disse målinger sender de så til os, så vi kan få lagt dem 
ind på vores kort. 
 
Vi har givet dem vand uden, at de skulle betale indskud til 
vandværket. De betaler dog alle udgifter og for det vand, som de 
bruger. 
 
Efter man har nedlagt OVR og oprettet VIO har der været møde i 
teknisk forum. Her har man drøftet om den tilbageløbsventil/ 
kontraventil, som vi har siddende i vores målere, skulle udskiftes 
efter 10 år, som vores nu har siddet. Dette ville kræve en VVS'er og 
et støre beløb, så vi har valgt, at vente. 
 
Der har også været afholdt et møde omkring gravearbejde i forurenet 
jord på vores vandværk. Mødet blev afholdt den 27 august og Kirsten 
var initiativtager. Efter sigende forløb der godt.                             
 
Vi har set på muligheden for, at nedlægge tanken i Hønsinge. Vi har 
pumper, som vil kunne øge trykket, så alle ville få samme tryk på 
vandet. Fordelen ville være at vi kunne spare strøm, rensning af 
tanken samt vedligeholdelse. 
Ulempen ville være, at hvis der ikke er noget vand på Lyngen, så ville 
der heller ikke være vand i Hønsinge. De har i dag en 40 m3 tank, 
som de ville kunne tage fra. Så det er noget vi ser på. 
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Vi har 3 el-installationer, som bruger så lidt strøm, at der ikke er    
måler på. Det er nu et krav, at der skal være måler på alle steder og 
det kommer til at koste os 30.000,- kr. 
 
Der er udpumpet 68.949 m3. Der er aflæst et forbrug på 
59.975 m3. Spildet er samlet på 13%. Spild over 10% svarer til 
2.079m3 og en straf på kr. 13.243. 
 
Der har også været en forespørgsel, om vi ville have en hjertestarter 
ophængt på værket. Det er vi åbne for, men vi ville ikke have ansvar 
for vedligeholdelsen m.v. 
 
Hensættelser. Vores revisor har gjort os opmærksom på, at hvis 
man ikke bruger hensættelserne til det oprindelige formål, er det 
begrænset, hvor meget man må hensætte. Så må vi bare hensætte 
til ledningsrenoveringer. 
 
Vi har også drøftet opførelse af et nyt vandværk. Vi har en grund i 
Hønsinge og vores vandværk er jo 40 år gammelt. Der blev lavet 
tavler og pumper i 2011, blæsetårn i 2012 og løbende renoveringer. 
Derfor bør ideen om et nyt værk overvejes. 
 
Robert er stoppet i bestyrelsen og i stedet er indtrådt Anne Munk 
Jespersen. 
 
Tak til repræsentantskab, bestyrelse og Kirsten for et godt 
samarbejde. 
 
Jørgen 
 
Der blev spurgt til partierne og når de er godkendt i 9 år, hvad sker der stå.  
Alle målere er opdelt i tre partier, det næste parti bliver tjekket i foråret 2020. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Rene Damgaard fremholdte årsregnskabet og kommenterede samtidig budget for 

2019/20 samt investeringsplanen.  
 
Rene nævnte at noget nyt er at vi afskriver vandledninger over 70 år i stedet for 
40, da producenten oplyser at levetiden på ledningerne er så lang.  
 
Der blev spurgt til grunden i Hønsinge, hvor den er i regnskabet. Den er sammen 
med Lyngvej 62.  
 
Der blev spurgt til svindet om det er hos private eller? 
Svaret er at svindet er den difference der er mellem det udpumpede og afmålte. 
Så alt svind hos private vil være med under aflæst forbrug. Så det svind der er i 
regnskabet er før vandmålerne.  
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Hvad er et parti? Vi har 1.850 vandmålere, disse er opdelt i tre områder/partier. 
Der udtaget stikprøver ca. 10% af et parti, disse indsendes til kontrol. Godken-
des disse bliver vandmålerne siddende, bliver de ikke godkendt skal vandmåler-
ne udskiftes.  Det sidste parti som blev godkendt for 9 år. Tidligere blev de god-
kendt for 3 år, men pga. lovmæssige ændringer på området, hedder det nu 9 år.  
 
Der blev også spurgt til elektroniske målere, men det blev skubbet til eventuelt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

4. Der var ingen forslag. 
 
 

5. Der manglede 10 for at få besat alle poster. Ikke alle poster blev besat. 
 
Følgende blev valgt som repræsentanter 
 
1 Jørgen Jørgensen 
2 Mogens Jensen 
3 Carsten Jensen 
4 Ole Jensen 
5 Kurt Lildal-Jensen 
6 Bodil Schjelde 
7 Finn Olsen 
8 Carsten Nielsen 
9 John Lauersen 
10 Bjarne Vork 
 
Følgende blev valgt som suppleanter 
 
1 - 
2 Jan Rasmussen 
3 - 
4 Jesper Helmer 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 Ursula Nielsen 
10 - 
 
 

6. Under evt. blev der talt om elektroniske målere og hvad det koster. Et slag på ta-
sken er 2.3 mio for elektroniske vandmålere og opsætning. Skal der løbende 
sendes aflæsninger direkte til vandværket og forbrugerne vil det nok koste 1.5 
mio yderligere.  
En nævne at det var lige meget hvad vandet koster, for det var det laveste på 
regningen. Det er korrekt at ved langt de fleste sommerhuse bruges der ikke me-
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get vand, så der er prisen måske ikke så afgørende, med ved kolonier, helårshu-
se, landmænd og gartnerier, der er prisen pr. m3 ikke ligegyldig.  
 
Der blev spurgt til blødgøring og om det bliver til noget, nu det blev nævnt i be-
retningen.  
Det bliver kun til noget hvis nok ønsker det.  
 
Har vi nok vand? Ja det har vi, at vi borer 60 meter ned er ikke pga. vandmangel, 
men pga. hvor kalklagene er, for det er der vi henter vandet fra.  
 
Mødet slut 11:35 
Referent: Kirsten Løcke 
 
    ___________________________ 
                 Dirigent Finn Olsen 


