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    Lyngen 11. maj 2019 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmøde lørdag den 11. maj 2019 kl. 10:30 
 
1. Navneopråb. 
2. Valg af dirigent og referent. 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2018 
4. Bestyrelsens beretning. 
5. Forslag til behandling  
6. Budget og takstblad for 2019/20 
7. Forslag fra repræsentantskabet (ingen). 
8. Valg til bestyrelsen. På valg er 

Helle Nielsen (ønsker genvalg) 
 Niels Bjørn Jensen (ønsker genvalg)  
9. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 John Lauersen 

Claus Ole Nielsen  
12. Eventuelt. 
 
______________________________________________________________________ 
Til stede: Jørgen Jørgensen, Karsten Aagaard Sørensen, Mogens Jensen, Anne Munk 
Jespersen, Erik Malling, Kurt Lildal-Jensen, Mimi Snorrason, Finn Olsen, Kurt Neiien-
dam, Robert Ludvigsen, Niels Bjørn Jensen, Helle Nielsen, Bjarne Vork, Finn Toftedal 
Andersen & Kirsten Løcke  
 
2. Finn Olsen blev valgt som dirigent og Kirsten Løcke som referent. Finn konstaterede 
at møde var rettidigt indkaldt og repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. 
 
3. Referatet blev godkend. 
 
4. Formanden oplæste nedenstående beretning. 
 
Atter i år kan vi fortælle at vi leverer godt vand, og at vores analyser ser fine ud, 
 
Vi har foretaget lækageundersøgelser ved Leif Koch i Hønsinge og på Engvej. 
På Engvej fandt man 2 utætheder. I Hønsinge blev der ikke fundet nogen læka-
ger, på trods af at man brugte sporgas. Dette medførte at nogle forbrugere fik 
hvidt vand. Det er fordi der kommer luft i vandledningen, som kommer ud som 
små luftbobler, Vi har efterfølgende været ude og skylle nogle ledninger ud i 
området. 
 
Ledningsrenoveringen på Lyngvejen er gået som planlagt, vi er nu nået til 
vandværket, og næste stykke er gået i gang. 
 
Kommunen skulle op og grave i Hønsinge og i den forbindelse kunne vi lægge 
en ny hovedledning. Det kunne jo være at der var nogle utætheder på lednin-
gen. så vi indhentede 2 tilbud, et fra Årslev som arbejder for kommunen, det lød 
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på 1.000.000,- og fra Frits Jensen lød det på 530.000, -. begge kun på hoved-
ledning og stik ind til forbrugerne. Bagefter skal der laves tilkobling til eksiste-
rende ledning og arbejdet på forbrugernes grunde. 
 
Tavlerne i boring 7 og 9 trænger til renovering, pris 100.000, - kr. pr. stk.vi kan 
tage en tavle af gangen i 19/20 og en i 20/21. 
 
Så blev der udstykket en grund i vores forsynings område på Engvej, vores 
problem var at vi ikke havde en vandledning i nærheden af grunden, GHT s 
vandværk har en ledning 5 m derfra, men da det er vores område har vi beslut-
tet at skyde ledningen ind over Engvej nr. 6 og få dette tinglyst. 
 
Vi har også drøftet regler for vandspild, frostskader mm. 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 gen-
forhandles. Bestyrelsen var og er tilfreds med det arbejde der udføres så vi har 
besluttet at fremover er honoraret sat 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 talt om blødgøring af vores vand, Det vil blive en dyr fornøjelse for for-
brugerne, omkring ca. 2,50 kr. per kubikmeter. 
 
Vores vandspild er dalet, så vi tror på at vores udskiftninger af defekte ledninger 
virker, så derfor har vi besluttet at fortsætte vores ledningsrenoveringer i vores 
5-åriges investeringsplan. 
 
Kloak arbejdet i Hønsinge går for vores vedkommende stille og roligt. Der har 
været 2 brud, som er ordnet. Det er tidligere blevet oplyst at de skulle være 
færdige i maj, det er dog nu rykket til juni. 
 
Der er også oprettet en meget udførlig beredskabsplan. 
 
Vi har atter været på vandværks udstilling i Roskilde, og snuser til de mange 
tilbud der vises. 
 
Der vil fortsat være mulighed for repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer at 
få relevante kurser gennem Danske vandværker. 
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I forbindelse med planlægningen af næste etape på Lyngvejen, er der fundet en 
grund som er forurenet en tidligere tankstation, og derfor er vi blevet gjort op-
mærksom på nye retningslinjer for opgravning og bortkørsel af forurenet jord, 
det kan komme til at koste noget ekstra. 
 
Der er nu atter gjort opmærksom på et pesticid, som hedder Chlorothalomil, den 
er fremkommet i 2 boringer ud af 634 som er undersøgt. Selvfølgelig tager vi de 
prøver vi skal. Så må vi bare vente med at oplyse om pesticidet til vi får svar fra 
laboratoriet, alle vandværker skal undersøge deres boringer, og give kommu-
nen besked på at de har anmeldt det til kontrol. I fremtiden vil den være en na-
turlig del af de analyser som bliver taget. Der vil nok fremover dukke andre pe-
sticider frem efterhånden som vandet når ned til vores opsamlinger, vandet er i 
nogle steder ca. 60 år på vej ned til, hvor vi pumper fra, og vi ved ikke hvad der 
er gødet 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, vedtægterne skulle 
overholdes. Der er nu opretter en ny forening som hedder VIO og vi er blevet 
medlem af denne, som ledes af Dorte fra Viglyngs vandværk, så fremover vil 
det være VIO vi kommer til at høre fra, Der er i VIO tilsluttet 43 værker nogle fra 
KVD er ikke medlemmer samt 1 fra vores område nemlig Yderby. 
 
Til slut vil jeg sige tak til repræsentantskab bestyrelse og Kirsten for et godt 
samarbejde i 2019. 
formand  
 
Jørgen 
 
 
Mimi sagde at det er en god hjemmeside vi har fået. Men at det ville være rart at der 
kom til at stå noget om hvad forkortelserne betyder, KVT, OVR, VIO.  
 
Der kom en snak om blødgøring af vandet. Ud over de nævnte 2,5 kr. pr. m3 vil det 
koste ca. 1. mio. at få selve anlægget.  
 
Der blev spurgt om der var nogle erfaringer med at der kommer flere brud når kalken 
fjernes idet at kalken kan være med til at holde gamle rør sammen. 
 
Nej vi har ingen erfaringer på det område. Men hvis man vælger at blødgøre vandet vil 
det kun være det der kommer ud fra vandværket, det vil ikke fjerne den kalk som allere-
de er i vandet.  
 
Helle fortalte at bestyrelsen allerede har taget en beslutning om ikke at gå videre med et 
blødgøringsanlæg, og i stedet bruge pengene på ledningsrenovering.  
 
5. Ingen 
 
6. Budget og takstblad var sendt ud forud for mødet. Dette blev gennemgået. Budget og 
takstblad blev godkendt. 
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7. Ingen 
 
8. Helle og Niels blev genvalgt. 
 
9. John Lausersen, Claus Ole Nielsen, Anne Munk Jespersen & Kurt Neiiendam stilled 
alle op til de to pladser som suppleanter til bestyrelsen. Der var skriftlig afstemning.  
13 stemmer på Anne Munk Jespersen, 13 stemmer på Kurt Neiiendam & 2 stemmer på 
John Lauersen. 
 
Anne Munk Jespersen blev valgt som første suppleant 
Kurt Neiiendam blev valgt som anden suppleant. 
 
Anne Munk Jespersen spurgte om der var en tradition med at tage suppleanter med til 
bestyrelsesmøderne.  
Nej det er der ikke en tradition for, men repræsentantskabet bakkede op om at det kunne 
være en god ide.  
 
10.  
Næste repræsentantskabsmøde er lørdag den 28. september. 
Medlemsmødet er den 19. oktober. 
 
 
Mødet slut 11:30 
Referent: Kirsten Løcke 


