Ordinær Generalforsamling 2013.
Søndag den 23. juni 2013 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
6 andelshavere var fremmødt til Vig Lyng Vandværks 47´ende ordinære generalforsamling. De, blev budt
velkommen af formanden Solveg Nilsson.
Formanden bad om forslag til en dirigent. Bestyrelsen havde ikke selv et forslag og opfordrede
generalforsamlingen til at vælge en blandt de fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Da det ikke var muligt at finde en dirigent blandt de fremmødte, blev bestyrelsens sekretær Per B.
Nielsen opfordret til hvervet.
Generalforsamlings referent blev ligeledes Per B. Nielsen.
Dirigenten kunne konstatere at den ordinære generalforsamling 2013 var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 13.
2. Bestyrelsens beretning.
Året 2012 har ikke budt på de store udfordringer i forhold til maskinparken. Vi fik jo foretaget total
gennemgang af vore boringer i 2011. Vi har dog måtte udskifte kompressoren ved filterfunktionen, da
den gamle stod af efter 18 års tro tjeneste.
Vi har løst alle årets vedligeholdelsesopgaver.
Råvandssiden på værket blev gennemgået og renset op i februar måned.
Rentvandsbeholderen valgte vi fra, da den ved gennemsyn ikke viste tegn på urenheder eller utætheder.
Vandet var krystalklart og alle analyser overholdt grænseværdierne og jo mindre uro der skabes i
processen og vandet ellers er i balance så mindskes muligheden for at få en forurening. Vi har derimod
valgt at få gennemgået vore rutiner og få udarbejdet en tilstandsrapport og en handlingsplan, det kunne
jo vore rutinerne kunne forbedres.
Første udgave af tilstandsrapporten er nået frem her op til generalforsamlingen og det er vurderet, at
vore rutiner og egenkontrollen, såvel som værkets standart er det der går under ” lav forurenings risiko”.
Vedligeholdelsen af såvel maskinpark som bygninger er velholdt og kildepladser er OK. Opland med god
beskyttelse og der er ingen kendte forurenings kilder så der vurderes at være en meget høj sikkerhed for
god vandforsyning med råvand, der samtidig løber let til området og derved har vi meget lav sænkning i
vore boringer. Men der kan jo komme andre hændelser som der skal gribes ind over for.
Efter rengøring af iltningstårnet måtte vi tilrette nogle plader i ”vandmøllen” for at sikre en optimal iltning
af vandet. Herefter fik vi malet væggen til rummet og rengjort i resten af vandproduktionsrummet, så det
var klar til det kommunale tekniske tilsyn, som skulle finde sted noget senere.
Et større myreangreb i kontorlokalet på værket, betød at vi måtte lægge en ny gulvbelægning og udskifte
gulvpanelerne.
Efter et forsøg på indbrud på værket ved at køre gennem trådhegnet som omkranser vandværket, måtte
vi reparere det eksisterede hegn og lågen i hegnet. Der blev ikke gennemført et indbrud på værkets
bygninger, men de medtog vores græsslåmaskine, der ikke repræsenterer nogen genetlig værdi, men
dog lige var sat tilbage efter et årligt eftersyn.
Da vores koldtvandsmålere efter hånden har nået en alder hvor de lovmæssigt skal sendes til kontrol,
nemlig inden udgangen af august måned, og det tilsyneladende ikke hjælper med de utallige gange vi har
omtalt nødvendigheden af at lukke for vandtilførslen til huset når det forlades i længere tid og især i
vinterperioder med frost. Hvilket gør at vi til stadighed må ud og søge efter ud strømmende vand i folks
huse. Har bestyrelsen valgt ikke at få foretaget disse kontrolmålinger og har i stedet bestil elektroniske
vandmålere til en total udskiftning.
Måleren, som vi har valgt, er sket ud fra undersøgelser af de bedste på markedet. Dette efter et undersøgelsesudvalg nedsat af OVR har arbejdet med emnet, der er samtidig forhandlet priser i samarbejde
med samtlige vandforsyninger i kommunen. Det er derfor meningen at vi i takt med målerudskiftningerne
overgår til en model ”Multical 21” måler. Fordelen fra værkets side er at vi elektronisk kan aflæse
målerne og således hurtigt finde hvem der nu har glemt at lukke forsvarligt for vandet inden huset bliver
forladt for en længere periode.
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Vi vil, når systemet er fuldt udbygget, selv kunne klare den årlige måleraflæsning og herved undlade at
sende folk rundt og aflæse de manglende indberetninger efter sidste indberetningsdag.
Fuldt udbygget kan der også erhverves en aflæseenhed, som man dog selv må erhverve sig, der kan
opsættes inde i huset og i bedste fald kontaktes fra egen PC, så man hjemme fra boligen i vinterperioden
kan holde øje med forbruget.
Det er en stor investering og vi havde da også først taget beslutning om at dele omkostningerne over 2
regnskabsår – men hvem skal så vente til næste år. Vi regnede på omkostningerne og ændrede
beslutningen og hjemkøbte samtlige målere på en gang, de er nu leveret og udskiftningen forventes at
starte i de kommende uger,
Kortlægningen af grundvandet i Odsherred blev påbegyndt sidste år og fortsætter med næste etape.
Området er overflyves netop for tiden med en lavt flyvende helikopter med diverse måleudstyr
hængende under maskinen. Vi håber når alle måleresultaterne bliver gennemgået og beregnet, at det vil
give os den viden vi mangler for at kunne forstå områdets grundvands strømninger, mængden af vand vi
har til rådighed og hvorfra den dannes, så det kan vurderes om der er forurenings risiko og i hvilke
områder, omfanget af en indsatsplan som skal udformes af kommunen i samarbejde med forsyningerne
og som vi økonomisk må forholdes os til. Vi håber at de ansvarlige for undersøgelserne, som vi dog har
betalt til i mange år, vil kunne levere data i et format, så vi kan få en grundvandsmodel der er brugbar
og som vi kan få gavn af i fremtiden.
For selv om politikerne i regeringen har frataget andelsværkerne deres højeste myndighedsopgave ved at
sætte generalforsamlingernes beslutningsmulighed ud af drift når det gælder økonomi, i det det nu er
staten der bestemmer hvor meget der må opkræves i km3 pris for alle andelsværker med en
udpumpning over 200.000 km3/år. Et kraftigt indgreb i andelstanken. Vi ejer og har selv betalt vore
vandforsyninger, men nu skal staten bestemme om vi kan få lov til fx at spare op til forbedringer eller et
nyt værk, det er ikke mere noget generalforsamlingen kan tage beslutning om. Derimod må vi gerne låne
til investeringer og betale dyre renter. Men samtidig har de ingen hæmninger når de skruer på spiralen til
statsafgiften på vand.
Vort forsyningsområde er stadig udlagt til kloakering, men omlægning til ændrede metode og økonomisk
uenighed om afledningsafgiften til staten, forsinker processen og vi skal nok ikke regne med at få næste
underretning om fortsættelsen af projektet før tidligst i oktober måned dette år.
Debat.
På et spørgsmål, om politiet kan få adgang til måledata hos vandværkerne. Blev der svaret nej, ikke
uden videre, muligvis med en dommerkendelse. Vi må dog tage forbehold over for ændringer i
lovgivningen
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Årsregnskab for driftsåret 2012, blev forelagt for generalforsamlingen.
Regnskabet viser igen et underskud. Denne gang på 169.615,38.
Årsagen, til underskuddet, er vedligeholdelse og reparationer på værket samt udskiftning af maskiner.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkommende forslag.
Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Takstblad.
Driftsbidraget, som sidste år blev hævet med kr. 100,00, var tilsyneladende ikke højt nok til at dække de
faktiske driftsomkostninger for året 2012.
Med budgetterede indtægter vil det ikke længere være muligt at fastholde taksterne for 2013, idet større
driftsomkostninger på værket samt øgede skatter og afgifter til staten, bare vil give et øget underskud på
årsregnskabet.
Bestyrelsen foreslår derfor at den faste afgift hæves med kr. 100,00 til kr. 850,00, og en fortsat m3 pris
på kr. 5,00, gælde for året 2014.
Forhøjelsen blev enstemmig vedtaget.
Anlægs- og tilslutningsbidraget er bliver reguleret i henhold til det årlige indextal som opgøres til oktober.
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Den, i indkaldelsen, foreslåede sats på kr. 1.000,00 ved lækagesøgning, viser sig at være ulovlig. Beløbet
må max være på kr. 200,00. De kr. 1.000,00 blev herefter fjernet fra forslaget. Men de faktiske
omkostninger ved lækagesøningen, skal dog fortsat dækkes af andelshaveren.
Takstbladet for 2014 blev herefter godkendt. Takstbladet skal, jf. gældende regler, også godkendes af
Odsherred Kommune, før det kan træde i kraft.
6. Valg.
På valg til bestyrelsen var; Dorte Bøge Sørensen og Per Boje Nielsen.
a) Til bestyrelsen blev ovennævnte genvalgt for 2 år.
b) Som best.suppl. blev; Allan Nielsen genvalgt for 2 år.
c) Som intern revisor blev; E. Stub Christensen genvalgt for 2 år.
d) Som intern revisorsuppl. blev; Henrik Kofoed-Sørensen genvalgt for 1 år.
e) Ekstern revisor; RMS plus Statsautoriseret revisionsselskab blev genvalgt for 2 år.
7. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet til eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15, hvor formanden kunne takke for en god og saglig generalforsamling 2013.

________Sign. Per_B. Nielsen_________
Dirigent og referent
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