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Søndag den 05. juli 2015 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
På Vig Lyng Vandværks 49´ende ordinære generalforsamling, var fremmødt 6 andelshavere.
De, blev budt velkommen af formanden Dorte Bøge Sørensen, som beklagede at bestyrelsen havde
været nød til at overtræde vedtægterne med hensyn til datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Bad
herefter om forslag til en dirigent. Formanden opfordrede generalforsamlingen til at vælge en blandt de
fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Mødets dirigent blev bestyrelsens sekretær Per B. Nielsen.
Dirigenten kunne konstatere at den ordinære generalforsamling 2015 ikke var lovlig indvarslet jf.
vedtægternes punkt 10.2. Mente dog ikke at denne afvigelse ville have indflydelse på gennemførelse af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev herefter erklæret beslutningsdygtig jf. vedtægternes punkt 10.
Generalforsamlings referent blev ligeledes Per B. Nielsen.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med etablering af en ledelses- og
kvalitetssikringshåndbog, som også indeholder en beredskabsplan. Alle drikkevandsforsyninger, uanset
ejerforhold, har dokumentationspligt i forhold til kvalitetssikring af vandet, og skal samtidig have en plan
for håndtering af en pludselig opstået kritisk situation, som f.eks. en forurening. Bestyrelsen har således
forsøgt at klæde sig godt på til det kommende kloakeringsprojekt, hvor der er øget risiko for lækager i
forbindelse med gravearbejdet og nedlæggelse af kloakeringsrør ved siden af drikkevandsledningerne i
forsyningsområdet.
Inden Odsherred Forsyning starter graveprojektet holdes der et møde, hvor projektet planlægges, og
vandværket vil kommunikere løbende om projektets fremdrift.
Hønsinge Omfartsvej
Vandværkets høringssvar til beslutningen om etablering af omfartsvejen efter linjeføring A, blev leverede
til Naturstyrelsen i december 2014 og er blevet besvaret i en samlet redegørelse dateret den 6. marts
2015.
Både Kongepartens Vandværk og Vig Lyng Vandværk er bekymret for at skulle etablere hver en
erstatningsboring da vandværkerne frygter at omfartsvejens løbende brug og vedligeholdelse øger risici
for uheld med forurening af råvandet til følge. Vig Lyng Vandværk efterlyser ligeledes en kortlægning af
påvirkninger på de hydro-geologiske forhold ved etablering af et vejanlæg midt i en af kommunens
største og kvalitetsmæssige bedste drikkevands-reservoir.
Drikkevandsteamet i Odsherred Kommune efterlyser en grundvandsredegørelse, jf. trinmodellen som
skitseret i retningslinje 40 og 41 i vandplanerne. Omfartsvejen løber igennem Vig Lyng Vandværk
indvindingsopland, hvorfor teamet mener, at retningslinje 40 og 41bør følges.
Naturstyrelsens vurdering er fortsat følgende: ”Vurderingen af projektets påvirkning på overfladevand og
grundvand fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 14 og 15, hvor det fremgår, at hverken overfladevand
eller grundvand påvirkes.”.
Hvilket betyder at arbejdet igangsættes uden hensyn til de opstillede punkter.
Dette anlægsarbejde vil komme til at betyde en øget arbejdsbyrde for bestyrelsen og vandpasseren i
2015 og 2016 i form af monitorering, styring og mødeaktiviteter.
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Ny andelshaver
Odsherred kommune udstykkede og solgte i 2013 en del af arealet ved Hønsinge Genbrugsplads, og
vandværket er pålagt af kommunalbestyrelsen at levere vand til køberen. Den nye ejer har oplyste til
vandværket kort efter købet at han planlagde at foretage skovrejsning på arealet. Skoven placeres oven
på drikkevandsledningen, som ligger på grunden og som forsyner en række forbrugere, herunder
Hønsinge Genbrugsplads, Ridebanen, Ravnsbjergvej, Nykøbing-Slagelsevej m.fl. Skovrejsning er som
udgangspunkt en trussel mod drikkevandsforsyningen fordi trærødder kan erodere vandledninger, og
således forårsage en drikkevandsforurening.
Det er kommunen som har anlagt og finansierede ledningen i starten af 1980´erne, men kan ikke
dokumenter ledningens eksakte placering, da kortmaterialet ikke længere eksisterer.
Kommunen har ikke fulgt en række procedurer og retningslinjer i forbindelse med salget, og vandværket
forsøger nu at få en løsning på sagen, så der enten kan udpeges en zone, hvor der ikke må plantes træer
på grunden eller alternativt at få finansieret en omlægning af drikkevandsforsyningsledning langs
Nykøbing-Slagelsevej.
Vandværket har forsøgt at løse sagen på flere møder med Odsherred kommune men det er desværre
ikke lykkedes, og derfor har bestyrelsen entreret med advokatfirmaet Feldby, som har stor erfaring med
denne type sager. Der er flere løsningsscenarier i spil som andrager fra 100.000 til 200.000 kr., som står
i skærende kontrast til at den årlige indtægt ved salg af vand (uden afgifter) der andrager kr. 110.000.
Det er derfor en kritisk sag med stor indvirkning på vandværkets økonomiske råderum i en tid hvor der
også skal igangsættes kloakeringsprojekt og ny omfartsvej m.m.
Bestyrelsen arbejder for en løsning på sagen, da det både er tids- og økonomisk krævende.
Grundvandskortlægning
Grundvandskortlægningen i Odsherred kommune er ved at finde sin afslutning, og for Vig Lyng Vandværk
er det blevet fastslået at grundvandet er over 50 år gammelt i de drikkevandsmagasiner, som
vandværkets kildepladser henter vand fra. Magasinerne er væsentligt større end forventet, og så er
kvaliteten helt i top grundet den lang nedsivningstid (øget filtring), da der er et massivt lerlag.
Erfaringer med elektroniske målere
Der er høstet en række positive erfaringer, f.eks. kan der ske en hurtig aflæsning af alle vandmålere ved
unormalt højt udpumpningsmønster, og vandværket kan også utvetydigt afgøre et forbrugsmønster hvis
en forbruger ikke er enig i afregningen.
Der ud over kan måleren informere andelshaveren om et brud på egen installation via en statusangivelse
på displayet - ”leak”. Status opstår når vandet ikke har stået stille i min. 1 time inden for de sidste 24
timer.
Det er muligt at indkøbe et fjerndisplay og placere det i boligen, på den måde er det nemmere at se evt.
alarmer fra måleren. Display kan købes ved kontakt til vandværket. Prisen er kr. 1.050 + moms pr. stk.
Vandspild
Bestyrelsen undersøger i øjeblikket en unormal høj spildprocent, som forventes at være ikke-identificeret
lækager i ledningsnettet. Bestyrelsen opfordrer derfor til at andelshaverne er opmærksomme på unormal
meget overfaldevand. Kontakt vandværket, hvis du ser noget sådant.
Hvis spildet vedbliver med at være unormalt høj bliver vandværket pålagt at betale en afgift på ca. kr.
50.000 årligt.
Indflydelse
Vandværket er igen repræsenteret i både OVR (Odsherred Vand Råd) og KVT
(Koordinationsudvalget for Vandværker i det tidligere Trundholm kommune) og det sikrer vandværket
adgang til vigtig viden og mulighed for at præge en meget afgørende periode i dansk drikkevandshistorie.
Der er øget fokus på centralisering, fælles indkøb og øget samarbejde, og det er vigtigt at være med til
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at sætte dagsordenen ikke mindst for vores vandværk, som på grund af placering og drikkevandskvalitet
er interessant for de andre vandværker.
Kommunikation
Bestyrelsen opfordrer fortsat til at andelshaverne opretter sig på hjemmesiden (viglyngvandværk.dk),
således at vandværket hurtigt kan give besked på enten mail eller SMS i forbindelse med ændringer i
forsyningssituationen.
Tak for indsatsen
Det mangeårige medlem af bestyrelsen Per Boje Nielsen har, som tidligere omtalt, besluttet at trække sig
tilbage.
Per har været medlem af bestyrelsen siden 1982, efter en række år som suppleant, og har derfor været
med til at præge et stykke dansk drikkevandshistorie.
Han forestod bl.a. etableringen af vandforsyningsselskabet ”Sejerø Bugt Linjens Vandforsyning (SLV)”.
Selskabet blev oprettet af 7 vandværker i fællesskab, dette for sikre forsyning af drikkevand til de
betrængte vandværker på Odden.
Selskabet er senere opløst, idet der blev fundet en anden løsning på forsyningsproblemerne.
Per har alle årene været sekretær i vandværket og en uvurderlig arbejdskraft i forbindelse med bl.a.
kvalitetssikring og tovholder på bestyrelsens arbejde. Ligesom Per har styret os igennem
generalforsamlingerne i rollen som mødedirigent.
Bestyrelsen kommer til at savne Pers vid og gode humør – tak for en stor og mangeårig indsats.
Den skriftlige beretning blev suppleret med en mundlig som opdaterede den skriftlige, samt omtalte
vandværkets arbejdsområder omkring drift og vedligehold og beredskabsplan.
Debat.
1. Vandmålere. Kr. 1000,00 for den fjernaflæste måler til boligen, mente man var for dyrt. Kunne et
fælles indkøb ikke sænke prisen. Hvad med en liste for interesserede andelshavere?
2. Lækagesøgning. Kan vi ikke kræve noget af kommunen? Nej desværre det er et rent anliggende
for vandværket.
3. Sagsforløbet mod kommunen blev debatteret.
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Årsregnskab for driftsåret 2014, blev forelagt for generalforsamlingen af formanden.
Regnskabet viser desværre et underskud på kr. 43.582. Orientering om hvorfor.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkommende forslag.
Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Takstblad.
Med de budgetterede indtægter vil bestyrelsen prøve at fastholde taksterne for 2015. Dette selv om der
forventes større driftsomkostninger på værket.
På budgettet for 2016 og fremover vil det være nødvendigt at afsætte et beløb til graveskader ved
fremtidens kloakering.
Takstbladet blev enstemmig vedtaget.
Anlægs- og tilslutningsbidraget bliver vanligt reguleret i henhold til det årlige indextal som opgøres pr.
oktober.
Tilslutningsbidraget for 2016 blev herefter godkendt.
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6. Valg.
På valg til bestyrelsen var; Dorte Bøge Sørensen og Per Boje Nielsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.
a) Til bestyrelsen blev; Dorte Bøge Sørensen genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev; Carsten Moltke
Hansen valgt. Begge valgt for 2 år.
b) Som best.suppl. blev; Niels Halberg, genvalg for 2 år.
c) Som intern revisor blev; Per Boje Nielsen nyvalgt for 2 år.
d) Som intern revisorsuppl. blev; Kaj Henry Petersen, nyvalgt for 1 år.
e) Ekstern revisor; RMS plus Statsautoriseret revisionsselskab, blev genvalgt for 2år.
7. Eventuelt.
Vandtryk.
Er vandtrykket i ledningerne blevet sænket? Dette vil blive undersøgt.
Kloakering.
Er der afsat penge til omkostninger ved den kommende kloakering? Dette vil blive taget op i bestyrelsen.
Fælleindkøb.
Bestyrelsen blev opfordret til styrkelse af samarbejde og fælles indkøb med andre vandværker.
Bestyrelsen holder et seminar i august med invitation til andre vandværker om fælles emner.
Afgang.
Formanden hyldede det afgående bestyrelsesmedlem for sin indsats gennem 33 år og uddelte blomster
og gave.
Jubilæum.
Vandværket har 50 års jubilæum i 2016, skal det fejres? Det mente formanden nok at det skulle.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.35, hvor formanden kunne takke for en god og saglig generalforsamling 2015.

_________________________________________
Dirigent og referent
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