
Kongepartens Vandværk 
Lyngvej 62 . 4560 Vig  . Telefon 59 30 24 99 
E-mail: kongepartens@mail.dk – hjemmeside: www.kongeparten.dk  
  
     
 

Ellinge Lyng 8. september 2018 
 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmøde lørdag den 8. september 2018 kl. 10:30 på 
vandværket.  
 
 

1. Navneopråb 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj 2018 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse af årsregnskabet 
6. Indkomne forslag 
7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet 
8. Eventuelt 

 
 
 
Til stede. Jørgen Jørgensen, Karsten Aagaard Sørensen, Carsten Jensen, Tom Emtkjær 
Jensen, Kurt Lildal-Jensen, Claus Ole Nielsen, Finn Olsen, Kurt Neiiendam, Robert 
Ludvigsen, Niels Bjørn Jensen, Helle Nielsen, Bjarne Vork & Kirsten Løcke 
 
 
 
Formanden, Jørgen Jørgensen, indledte mødet med at sige at der var en repræsentant 
som havde gjort opmærksom på at regnskabet ikke var sendt ud rettidigt i forhold til 
vedtægterne, som siger at det skal være ude senest 14 dage før mødet. Dette er korrekt. 
Vi har svært ved at nå at få regnskabet færdig så det kan nå at blive sendt ud til tiden. 
Dette har også været gældende de foregående år, hvor vi har gjort det på samme måde 
som i år, med at eftersende regnskabet. Bestyrelsen har besluttet at dette ikke vil ske 
igen, hvorfor det er blevet besluttet at repræsentantskabsmødet i september fremover 
holdes sidst på måneden.  
Formanden bad alle om at tilkendegive om de syntes at regnskabet skulle behandles på 
dette møde eller om der skulle holdes et møde om 14 dage. 
11 stemte for at repræsentantskabsmødet behandler regnskabet. 
1 var imod. 
 
Der var et klart ønske at det skulle fremgå af referatet at dirigenten godkendte at afholde 
mødet på trods af at regnskabet var udsendt for sent og at vedtægterne derfor ikke var 
overholdt. 
 
1. navneopråb, tilstedeværende er nævnt ovenfor.  
 
2. Finn Olsen blev valgt som dirigent. Kirsten Løcke blev valgt som referent. 
 



 2 

3. Repræsentantskabet godkendte referatet fra 19. maj 2018. 
 
4.  
 
Efter vores repræsentantskabsmøde den 19 maj 2018 har bestyrelsen konstitueret sig 
med  
 
Formand Jørgen Jørgensen. 
 
Næstformand Robert Ludvigsen. 
 
Vi har haft et enkelt møde i juli hvor alle i bestyrelsen mødte op. 
 
Som nævnt på repræsentantskabsmødet 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 opdager at en 
måler løber, vil man give medlemmet besked. 
 
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 opnår mindre spild. 
Der er en grøn afgift på 53.514 kr. Så vi fortsætter renoveringen. 
 
For tiden foregår det på hovedledningen på lyngvejen. 
 
Vi har haft en lang og varm sommer, og hvor en del værker har måtte sende påbud ud 
om at spare på vandet, det har vi ikke haft nogle problemer, med og dog havde vi en 
enkelt dag hvor en ventil ikke havde lukket op til opfyldning af beholderen, det blev dog 
hurtigt ordnet. 
 
Den største udpumpning var den 9 juni hvor vi udpumpede 448 m3 hvor vi året før hav-
de udpumpet 404 m3.Så jeg kan oplyse jer om at vores vandværk kører fint, med godt 
vand og gode analyser.,  
 
Kloakeringen i vores område er gået godt, der har som sædvanlig være en del overgrav-
ninger, men de er alle blevet afregnet, der vil senere blive indkaldt til nyt møde når klo-
akeringen fortsætter. 
 
Vi har i lang tid haft problemer med at få vores hjemmeside til at fungere tilfredsstillen-
de, og da der ikke var nogen i bestyrelsen, som kunne påtage sig en sådan opgave, har 
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vi besluttet at få lavet en hjemmeside, som skulle være brugervenlig og nem at gå til, 
den er nu ved at være færdig, der er blot nogle få rettelser, som skal tilføres, før den er 
klar. 
 
Vores såkaldte sommertur vil fremover være til en spisning i lokalområdet. 
 
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. Der bliver masser af opgaver fremover. 
 
Der er den 6. september ikl.18,00 indkaldt til fyraftensmøde på Højby Sø i KVT, hvor der 
nok skal tages stilling til nogle af sagerne. 
 
Den 13. september er der møde med kommune og OVR hvor der også er et stort pro-
gram som skal behandles. 
 
Den 20. september vil der blive indkaldt til et temamøde omkring vilkårene ved at leve-
re rent drikkevand til forbrugerne, arrangementet er fra kl. 12 til18.  
 
Bliver sikkert i Vig forsamlingshus. 
 
Til slut tak til repræsentantskabet, bestyrelse og forretningsfører for et godt samarbej-
de. 
 
 
Der var et spørgsmål til hvad den nye forening KVT, som vil oprette, har til formål. 
Tanken er at det arbejde kommunen sender videre til vandværkerne, det skal alle vand-
værkerne være med til at udføre / betale for. Med de vedtægter der er nu kan kommunen 
ikke bruge §50 til at tvinge vandværkerne, men med en ny forening kan kommunen 
tvinge vandværkerne til at være med hvis de ikke gør det frivilligt.  
 
Der er et højt vandspild. Hvad gøres der? 
Der ledningsrenoveres. Vi er begyndt med hovedledningen og så tager vi de mindre 
dimensioner senere.  
Der bliver udført lækagesøgning løbende. Spildet ER for højt 21 %. Men samlet set er 
15.000 m3 på 77 km ikke meget pr. meter. Det er svært at finde de små lækager på 200 
liter. Vi søger ikke hen over sommeren. Sidste år kunne vi ikke søge ret meget nord for 
værket, pga. ledningsrenoveringen på Lyngvejen, I år vil vi få problemer syd for værket 
pga. ledningsrenovering der. Men vi går i gang med lækagesøgning i næste uge.  
 
Der var en der mente at bestyrelsens beslutning om at investere i ledningsrenovering, er 
en investering pga. frygt og at det er forkert.  
Der renoveres ikke ud fra frygt. Renoveringen iværksættes ud fra kendskab til lednings 
nettes tilstand. 
 
Beretningen blev godkendt. 
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5. Regnskabet blev gennemgået. Alle tilstedeværende havde fået tilsendt regnskabet pr. 
mail. 
 
Vi gik ud af regnskabsåret med et overskud på kr. 537.336,- hvorfor det blev besluttet at 
hensætte kr. 500.000,- til ledningsrenovering og direkte bruge pengene i 2018/2019 på 
ledningsrenovering på Lyngvejen, beløbet lægges oven i de kr. 750.000,- der er afsat på 
investeringsplanen. 
Der er nu kr. 1.750.000,- hensat på hhv. ledningsrenovering og vandmålere.  
 
 
Der var en som bemærkede at der er for mange penge i kassen. Når vi har en så høj 
egenkapital, så er der ingen grund til at have de hensatte midler i likvider. 
Tidligere har repræsentantskabet besluttet at vi ikke vil ud og låne penge når vi har mu-
lighed for at lade være, derfor er det besluttet at de hensatte beløb henstår i likviditeten. 
Samtidig skal det huskes at kr. 450.000,- af det hensatte beløb til ledningsrenovering vil 
blive brugt i 2018/19 regnskabsåret.  
 
Der var et spørgsmål til hvorfor arbejdsmand er så meget billigere i år i forhold til sidste 
år. På mødet blev der sagt at det bla. var pga. udskiftning af vandmålere som bliver 
modregnet på den konto.  
Efter mødet viser en nærmere undersøgelse at, den primære årsag er at der sidste 
år er udbetalt for natlækagesøgning og betaling for timer i forbindelse med det 
digitale kort. Det er der ikke i år. 
Efter mødet viser en nærmere undersøgelse at, der i 2017/18 året er udskiftet 11 
målere. I de sidste 5 år er der samlet blevet udskiftet 24 målere.  
 
Der blev påtalt en fejl, som blev rettet i marts 2018. I forbindelse med frostsprængte 
målere opkræves beløbet for arbejdstid og ny vandmåler af forbrugeren. Der har ikke 
været CVR Nr. i brevhovedet, fakturanr. og momsbeløb. Der blev udtalt en kritik af at 
der lavet skatteregnskabsmæssigt ulovligt arbejde på kontoret.  
På trods af manglerne er der betalt moms af de indbetalte beløb. Der er ikke blevet 
snydt med momsen.  
 
På kontiene for kontorartikler og porto kan man se den direkte besparelse af at vi ikke 
længere får trykt og udsendt regnskab og indkaldelse til medlemsmødet. Vedrørende 
bestyrelsesmødet kan man se at vi er langt under budget men dog over sidste år. Der var 
bestyrelsen sommertur og så blev der afholdt en frokost med den nye udvidet bestyrelse. 
Fremover er det besluttet at der vil blive udbetalt et skattefrit beløb til kontorhold og 
telefon på kr. 3.750,- pr. bestyrelsesmedlem samt en frokost om året. Dvs. et samlet 
max budget på kr. 45.000,-  
 
Det blev også tilkendegivet at det er godt en have en god likviditet så vi er godt polstret. 
 
Der fremkom et ønske om at der fremover indhentes to tilbud på ledningsrenovering 
hver gang, fra skiftende entreprenører, så vi ved hvad prisniveauet er.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
6. Der var ingen indkomne forslag. 
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7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Evt – uden for referat 

Repræsentanterne blev opfordret til at fortælle om arbejdet i vandværket, 
så vi kan få flere repræsentanter og suppleanter som interesserer sig for 
arbejdet og tager det alvorligt. 
Der kom et forslag om umiddelbart efter medlemsmødet at invitere alle 
repræsentanter og suppleanter til kandidaten til en forfriskning, til en ori-
entering og rundvisning på vandværket evt. efterfulgt af en forfriskning.  
Der var også en opfordring til at finde interesserede forud for medlems-
mødet, da de der ofte melder sig, ved en impulsiv reaktion, ofte hurtigt 
falder fra. 

 
 
 
Mødet var slut 11:40 
Referent: Kirsten Løcke 
 
 
 
 
   ______________________________________ 
    Dirigent Finn Olsen 


