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Ellinge Lyng 28. september 2019 
 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmøde lørdag den 28. september 2019 kl. 10:30 på 
vandværket.  
 
 

1. Navneopråb 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 11. maj 2019 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse af årsregnskabet 
6. Indkomne forslag 
7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet 
8. 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 
 
 
 
1. navneopråb, tilstedeværende er nævnt ovenfor.  
 
2. Finn Olsen blev valgt som dirigent. Kirsten Løcke blev valgt som referent. 
 
3. Repræsentantskabet godkendte referatet fra 11. maj 2019 
 
4.  
Atter i år kan jeg berette at vi leverer godt vand. Der er mange som kommer og fortæl-
ler at de tager vandet med hjem til at lave kaffen af, det er da dejligt at høre. 
 
Der findes ca. 4.000 forskellige pesticider. Miljøministeriet ved hvilke der er brugt i 
Danmark og derfor bestemmer de hvilke vi skal analysere for. I år er det kommet en 
yderligere vi skal analysere for både i boringerne og afgang vandværk, C-tass kaldes 
den. Vi har ikke spor af den i vore vand.  
Samtidig med analysen for den blev der også købt en stor analysepakke med de mest 
sandsynlige pesticider og nedbrydningsstoffer, i alt 296, der er heller ikke spor efter 
nogle af disse. Så vi har rent pesticid frit vand.  
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Vi har talt om udskiftning af vandmålere til elektroniske, dette skulle ske når et af vores 
parti af målere vi sender til kontrol faldt i kontrollen. Men på grund af nye regler endte 
partiet at blive godkendt i 9 år før de skal kontrolleres igen, så vi har besluttet at vente 
med udskiftninger til elektroniske målere før vi ser hvad der sker med det næste hold 
målere som står for tur til kontrol. 
 
Ledningsrenoveringen i Lyngvejen er gået godt og er nu færdigt. I forløbet blev vi gjort 
opmærksom på at der er en del regler i forbindelse med at grave i forurenet jord, som 
en offentlig vej altid kategoriseres som. Når vi bliver nød til at flytte jord, fordi der ikke 
er plads til at have det ved arbejdet, så skal der udtages prøves og en del krav skal op-
fyldes. Det er vi klar til ved næste etape. 
Der er en enkelt privat grund som er forurenet, det er vi klar til og har fået den nødven-
dige tilladelse til at grave nyt rør ind på grunden. 
 
Driften på vandværket har kørt godt hen over sommeren, det højeste forbrug på en dag 
var 528 m3 det var en fredag i juli. 
 
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 prop i ledningsstrækningen, vi opgav 
arbejdet med at løse problemet. I stedet lægge en ny ledning på strækningen, det løb 
op i 75.000, - kr. for ny ledning og 18.000, - kr. til forsøg på at løse problemet. 
 
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. Nu mangler der stik ind til de enkelte forbrugere, 
dette er planlagt til at være færdigt midt i november. 
 
Efter man har nedlagt OVR og oprettet VIO har der været møde i teknisk forum hvor 
man har drøftet tilbageløbsventil/kontraventil. Den type som vi har  siddende i vores 
målere skulle udskiftes efter 10 år ,det har vores siddet, det ville kræve en vvser og et 
støre beløb så vi har valgt at vente. 
 
Der har også været afholdt et møde om gravearbejdet i forurenet jord på vores vand-
værk det blev afholdt den 27 august Kirsten var initativtager, og efter sigende forløb der 
godt. 
 
Vi har set på muligheden i at nedlægge tanken i Hønsinge, vi har pumper som vil kunne 
øge trykket så alle ville få samme tryk på vandet, fordelen var 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. Det er noget vi 
ser på. 
 
Vi har 3 elinstallationer, som bruger så lidt strøm at der ikke er måler på, det er nu et 
krav at der skal være måler på alle steder. det kommer til at koste 30,000 kr. 
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Aflæsningen af vandmålerne har taget længere tid end det plejer, men blev dog nået 
inden for fristen. Der er udpumpet 68.949 m 3.Der er aflæst et forbrug på 59,975 m 
3.spildet er samlet på 13%, spild over 10 % er 2,079m3 og en straf på kr.13.243. 
 
Der har været forespørgsel om vi ville have en hjertestarter ophængt på værket, det er 
vi åben for, men ville ikke have ansvar for vedligeholdelsen m.v. 
 
Vi har også drøftet opførelse af et nyt vandværk. Vi har en stor grund i Hønsinge. Vand-
værket er 50 år gammelt, der blev lavet tavler og pumper i 2011, blæsetårn 2012, man-
ge løbende renoveringer, det er en ide som skal overvejes. 
 
Robert er stoppet i bestyrelsen og i stedet er indtrådt Anne Munk Jespersen. 
 
Tak til repræsentantskab bestyrelse og Kirsten for et godt samarbejde. 
 
Tak 
 
En nævnte at der var en forbruger som havde nævnt for ham at hans vand smagte dår-
ligt, Kirsten tror at det er den samme mand som var forbi i sommer. Kirsten kunne ikke 
smage noget ”kloak” i vandet. Der er som sådan ikke noget i sagen, vores analyser er 
gode, manden har ikke været tilbage siden. 
 
Flere ville gerne høre mere om ”det nye vandværk” Men der var ikke så meget yderlige-
re at sige,  det er i sin spæde spæde start.  
 
Spildet er faldet betragtelig, om det har noget med ledningsrenoveringen at gøre. JJ sva-
rede at man i Hønsinge har set er selve hovedledningen ikke gav det store, men når de 
enkelte stikledninger blev skiftet, så faldt natforbruget. Vi skifter ledninger ind til må-
lerbrønden.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
5. Regnskabet blev gennemgået.  
 
Vi har pr. 2018/2019 ændret afskrivningen på ledninger lagt fra dette regnskabsår så 
den ændres fra 40 år til 70 år.  
 
Resultatopgørelsen viser at vi går ud af regnskabsåret med et overskud på kr. 376.267,-  
 
Noterne blev gennemgået, og enkelte poster blev kommenteret.  
 
Samlet er det i 2018/19 lavet ledningsrenovering for kr. 1.259.937 det er virkelig flot! 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
6. Der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Der var ingen indkomne forslag. 
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8. Evt – uden for referat 

Jørgen sagde tak til Robert Ludvigsen for 15 års arbejde i bestyrelsen. Ro-
bert har været arbejdsom og samvittighedsfuld inden for arbejdet i vand-
værket, i Ovr og VN.  Tak for din store deltagelse.  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig efter Roberts afgang med Jørgen Jørgen-
sen som formand og Niels Bjørn Jensen som næstformand. 

 
 
 
Mødet var slut 11:25 
Referent: Kirsten Løcke 
 
 
 
 
   ______________________________________ 
    Dirigent Finn Olsen 


