
 

Skafterup og Omegns Vandværk 

Referat fra generalforsamling den 28. februar 2018 på Grønbro Hallens Cafeteria 

Fremmødte: 12 inkl. Bestyrelsen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2017 (Bilag 1) 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 og 2019 (Bilag 2) 

6. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde inden 20. februar 2017) 

7. Valg til bestyrelsen. På valg er 

a. Til bestyrelsen for 2 år: Ole Hansen, modtager genvalg 

b. Til bestyrelsen for 2 år: Jacob Jensen, modtager genvalg 

c. Bestyrelessuppleant 

8. Valg af revisor. På valg er 

a. Som revisor for 2 år:  Svend Rasmussen, modtager genvalg 

b. Revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

 

Ad  1 Ole Hansen. 

 Dirigenten opfordrer bestyrelsen til fremover at læse korrektur på udsendelser, så vi undgår 

uoverensstemmelser mellem ugedag og dato. 

 

Ad 2 Valg af stemmetællere udsættes til der eventuelt opstår et behov. 

 

Ad  3  Formanden lagde ud med at konstatere, at der ikke er kommet flere medlemmer til, så vi er stadig 

88 forbrugere i alt. 

  

 Dernæst redegjorde han for bestyrelsens og -medlemmernes aktiviteter i årets løb. 

 Han kunne desuden fortælle at vi i det forgangne år har udpumpet 9204m3 vand, hvilket svarer 

meget godt til mængden de foregående år. 
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 Vi har haft besøg af analyseinstituttet 3 gange. I alle 3 tilfælde blev der taget prøver afgang 

vandværk hvoraf den ene var en udvidet prøve ved boring 2. 

 2 af analyserne lå uden for den faste plan. Den ene gang fik vi foretaget en test for rester af 

desphenyl-chloridazon, som var et sprøjtemiddel, der blev forbudt for ca. 20 år siden. Der er 

sidenhen sket det, at der nogle steder i landet er fundet resten af giften i grundvandet. Der er vi 

blevet pålagt at foretage disse analyser. 

 Det er så rart at kunne meddele, at der ikke findes rester af giften i vores vand. 

 

 Den anden analyse var bakteriologisk, som en følge af en af de analyser, som vandværkspasseren 

foretager med vores eget analysesæt, der i august viste, at der var antydninger af koliforme 

bakterier, dog under den tilladte grænseværdi. For ikke at risikere noget, bad vi analyselaboratoriet 

undersøge vandet. Denne viste, ganske som vores egen, at der var en antydning af forurening, men 

at den lå under grænseværdien. 

 Det er betrykkende, at vi fremover kan stole på vore egne analyser. 

 

 Som følge af et EU-direktiv, har miljøministeriet udstedt en bekendtgørelse der medfører, at der 

skal lægges større vægt på vandkvaliteten hos forbrugeren end hidtil. 

 Derfor skal der fremover tages prøver hos udvalgte forbrugere direkte fra et almindeligt anvendt 

aftapningssted. 

 Hvis en sådan prøve viser en eller anden form for forurening, er det Vandværkets ansvar at bevise, 

at den ikke stammer fra det udpumpede vand. 

 Dette kan bl. a. gøres ved, at tage en prøve umiddelbart efter måleren. Er vandet rent her, kan 

forureningen ligger problemet hos forbrugeren. 

 

 Der er endnu ikke udpeget 4 steder for udtagning af prøver. 

 

 Der er i 2017 ikke foretaget anlægs- eller vedligeholdesesarbejder, der har kunnet mærkes hos 

forbrugerne. 

  

 Der har i løbet af året været et par tilfælde, hvor boringspumperne har været stoppet. Uheldigvis 

har det først udløst en alarm, når rentvandstanken har været tom. 

 Vi beklager de gener, det må have givet hos forbrugerne. 

 Vi arbejder i øjeblikket på at få opdateret vores styringssystem og dermed også alarmeringen. 

  

 Vandværket har en god økonomi, og i kraft af vore langtidsbudgetter, er vi i stand til at imødegå 

uforudsete udgifter. 

  

 Vi har stadig en uafklaret sag vedr. bundfældningstanken. Der er ikke kommet noget endegyldigt  

 svar fra Kommunen. Desuden ligger der nu en ny spildevandsplan, som kan få indflydelse på, hvad 

der videre skal ske i sagen. 
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 Der har været besøg af en tekniker fra Frederik Dahlgaard, som skulle se på vores styrings- og 

varslingssystem. Han foreslog, at vi skulle udskifte hele styringssystemet, så vi får de 2 nuværende 

styretavler slået sammen til én. Dette vil give en mere sikker drift og varsling. 

 Han kom også med et forslag, til at imødegå forureningen med koliforme bakterier i de tørre 

perioder. Dette kan løses med en blæser, der sørger for konstant overtryk i iltningstårnet. 

 Bestyrelsen overvejer forslagene og tilbuddene. 

  

 Vandværkspasseren aflæser jævnligt måleren for udpumpet vand, for hurtigt at kunne slå alarm, 

hvis der skulle vise sig et usædvanligt højt forbrug. 

 Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en løsning med fjernaflæst måler eller en form for alarm, så der 

hurtigere kan gribes ind, hvis der opstår en situation med for højt forbrug. 

 Dette vil også indgå i en eventuel løsning fra Frederik Dahlgaard. 

 

 Persondataforordningen, som skal sikre borgerne mod misbrug af oplysninger i EDB-registre, 

pålægger os at opbevare oplysninger om forbrugerne på betryggende vis. 

 Vi har derfor indarbejdet et notat i beredskabsplanen, som redegør for, hvad vi gør for at 

persondata bliver tilgængelige for uvedkommende. 

 Hvis en forbruger ønsker at vide, hvilke oplysninger vi ligger inde med, kan vedkommende til en 

hver tid rette henvendelse til kassereren, som er udpeget ril dataansvarlig. 

 

 Der er netop vedtaget en lov om, at Lednings-Ejer-Registret (LER) skal digitaliseres yderligere. 

Vi har fået et tilbud fra firmaet Thvilum på digitaliseret kortlægning af ledningsnettet. 

 Bestyrelsen kigger nærmere på dette. 

 

 Vi skal i 2020 udskifte alle vandmålere. Vi regner med, at det vil komme til at koste ca. 100.000 

kroner. 

 

 Til slut takkede formanden forbrugerne for deres tålmodighed i forbindelse med forstyrrelser af 

vandforsyningen, samt bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

 Der blev efterfølgende spurgt ind til løsningen af den forurenede prøve. Formanden redegjorde for 

forureningens omfang, som lå under den tilladte grænseværdi, hvilket gør, at der ikke tages 

yderligere skridt. 

 

 De indhentede tilbud fra Thvilum og Dahlgaard blev sendt rundt til gennemsyn. 

 

 

 Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad  4 Regnskabet blev gennemgået punkt for punkt. 

 Ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. 
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Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad  5     Budgettet for 2018 og 2019 blev gennemgået. 

 

 Begreberne under- og overdækning blev uddybet. 

 

 Processen for udskiftning af målere blev forklaret. Dvs. Hvilke målere og med hvilken hyppighed. 

 

 Som tidligere nævnt, skal der, hvis behovet opstår, etableres prøvehaner 4 forskellige steder. 

 Behovet opstår, når der viser sig en forurening hos en forbruger, og vi skal påvise, at der er pumpet 

rent vand ud fra værket. 

 

 En mindre uoverensstemmelse i sammentællingerne i budgettet blev korrigeret. 

 

 Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad  6 Ingen indkomne forslag. 

 

Ad  7 a. Til bestyrelsen. Ole Hansen genvalgt for 2 år 

b. Til bestyrelsen. Jacob Jensen genvalgt for 2 år 

c. Bestyrelessuppl. Torben Bækgaard-Salling for 1 år 

Ad  8 Revisor. Svend Rasmussen genvalgt for 2 år 

 Revisorsuppl. Peter Bøhme valgt for 1 år 

 

Ad  9 Der blev spurgt ind til muligheden for flytning af måler. 

 Bestyrelsen undersøger mulighederne. 

 

 Det foreslås, at de gamle detailkort scannes ind i forbindelse med digitaliseringen af 

ledningsføringen. 

 Bestyrelsen undersøger også her mulighederne. 

 

 Der opfordres til, at der holdes ekstra øje med forbruget, når tøvejret sætter ind. 

 Taget ad notam. 

 

 Afsluttende bemærkninger fra dirigent og formand. 

Mødet slut kl. 20.15 

 

 Referent: Carsten Pedersen   Dirigent: Ole Hansen 
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