Ordinær Generalforsamling 2011.
Søndag den 26. juni 2011 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
Formanden Solveg Nilsson bød velkommen til de 10 fremmødte personer, som sammen med bestyrelsen,
udgjorde deltagerne på den 45´ende ordinære generalforsamling i Vig Lyng Vandværk (VLV).
Formanden bad om forslag til en dirigent.
Da bestyrelsen ikke selv havde et aktuelt forslag, blev generalforsamlingen atter i år opfordret til at
vælge en blandt mødedeltagerne.
1. Valg af dirigent.
Det var ikke muligt at finde en blandt de fremmødte deltagere, så blev bestyrelsens sekretær Per B.
Nielsen opfordret til hvervet som dirigent.
Generalforsamlings referent blev ligeledes Per B. Nielsen.
Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig jf.
VLV’s vedtægter § 13.
2. Bestyrelsens beretning.
Året 2010 har driftsmæssigt været et roligt år. Dog havde vi håbet at der efter sidste vinters frostperiode
var mere fokus på at få vinterklargjort i sommerhusene så frostsprængninger ikke skulle forekomme –
men nej også denne vinter måtte vi gennem snemasserne for at finde de frostsprængte huse.
Desværre nåede vi ikke grundet leveringsproblemer at få de elektroniske sektionsmålere på plads inden
vinteren satte så hårdt ind. Det besværliggjorde også eftersøgning af, i hvilket af områderne et stigende
natforbruget skulle søges.
Trods at flere personer deltog i eftersøgningen af det uforklarlige forbrug, der efterhånden kom op på 6 –
7 m³/time uden at det kunne ses i forsyningsområdet. Så, ved at frigrave flere skydeventiler og tø dem
op så de kunne lukkes, fik vi indkredset et mindre område hvor det ved at gå langs forsyningsledningen
lykkedes inde på en parcel at finde et for vandforsyningsansvarlige ” rent mareridt”: Ved fjernelse af
nogle træer og genplantning af nyt, var der forårsaget en skade på en 90o bøjning lige ved bredden af et
vandløb og i stedet for at underrette vandforsyningen havde man sat et drænrør til bruddet og ført
vandet direkte ud i vandløbet. Derfor kunne vi godt spare os for at lede efter de oversvømmede områder
som vi havde frygtet at finde med så stor en lækage. En uansvarlig og kostbar handling med godt
drikkevand. Efterspillet af denne handling er ikke p.t. afsluttet.
Odsherred kommune er nu startet på deres store kloakeringsplan og de frygtede problemer for diverse
vandforsyninger har vist sig i rigt mål. Der har været ikke bare en del overgravede vandledninger, men
op til 29 gange i et forsyningsområde og det er absolut ikke acceptabelt, så Odsherred VandRåd (OVR)
har deltaget i et møde hos Odsherred Forsyning (OF) om hvilke retningslinjer, graveregler der skal
overholdes også selv om den nøjagtige ledningsføring ikke er kendt.
I VLV’s forsyningsområde område skulle startsignalet være i 2014 – vi må frem til da høste af de andres
erfaringer og håbe vi kan være godt rustet og undgå graveskader og dermed risiko for bakteriel
forurening af vort ledningsnet. Vi har koordinater på det meste af ledningsnettet og på alle brønde og
skydeventiler. Vi må sætte vor lid til at de gravefolk der skal klare opgaven i vort område er ansvarlige
folk – frem til nu er der desværre ikke lige gode erfaringer med alle de involverede firmaer. Det er
besluttet i OVR at have kontakt til OF og deltage i diverse ledningsejermøder for det der er foregået frem
til nu kan vi ikke sidde overhøring.
Vandforsyningsplanen der blev godkendt af amtet for Trundholm kommunes vandforsyninger lige
inden kommunesammenlægningen og amternes nedlæggelse, bliver for tiden gennemgået for at indgå i
en samlet plan for alle kommunens vandforsyninger. Der kan blive ændringer i de tildelte forsyningsområder, så nogle forbrugere skal forsynes fra andet værk for at få en mere hensigtsmæssig forsyningsstruktur. Da der stilles samme krav til kvaliteten af det ledningsførte vand er det kun forskelle i prissætningen der kan blive et problem
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VLV’s forsyningsområde er meget langstrakt nemlig fra Jyderupvej i syd og ud til stranden på
Skansevej i nord. I alt 34 km ledninger har vi ansvaret for.
Vi har her i foråret haft teknisk/hygiejnisk tilsyn på værket og den kommunale rapport herfra gav ikke
anledning til bemærkninger. Lige som vi kvalitetsmæssigt ligger i top.
I mine mange år med vandforsyning har jeg aldrig oplevet en myndighedsindblanding, som det den
siddende regering har budt os gennem de sidste 8 år.
På dag 1 lukkede de Vandpuljen og overførte de der stående 74 mio. kr., beregnet til forbedringer i
vandsektoren, til Statskassen, hvorefter de ændrede lovgivningen så vi frivilligt skulle indbetale til en
udviklingsfond og hvis vi indbetalte 10 mio. kr. ville staten give 20 mio. kr. dog kun i en 3 åring periode.
Der var ikke forståelse for at et andelsselskab som de fleste forsyninger var på tidspunktet og som
sådant ikke bare kan overføre penge til en fond.
Så fandt de på det såkaldte serviceeftersyn med udskillelse af de kommunale værker til selvstændige
selskaber hvor af de fleste er endt som kommunale A/S. Samtidig indførtes prisloftskontoret en udgift
for forsyningerne på ca. 50 mio. kr./år. Her involverede de også alle de private værker med en
udpumpning >200.000 M³/år til trods for at vi har en myndighed i vor generalforsamling. Den er således
for disse værker sat ud af indflydelse på prisfastsættelsen for den bestemmes af Staten.
Det sidste udspil kom fra nuværende Miljøminister, med store avisoverskrifter så ville hun sørge for rent
grundvand også i fremtiden – og hvordan skulle det så ske – jo en sikkerhedszone på 25 m om hver
boring hvor der godt må dyrkes, men ikke gødes og ikke anvendes sprøjtemidler.
Vil det give en positiv effekt – NEJ, det har ingen betydning, bevist gennem alle tænkte scenarier udført
af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) under 300m udvalgets
arbejde og er afrapporteret. Det vil måske være relevans på sandede jorde, men absolut virkningsløst på
Sjælland med stort lerdække. I Odsherred vil vi beslaglægge ca. 25 HA landbrugsjord uden nogen
beviselig sikkerhed for at det vil give rent pesticidefrit grundvand i fremtiden.
Samtidig skulle der nu analyseres for flere pesticider og deres metabolitter end tidligere, men hvad
gavner det hvis vi får et positivt fund, så er der ingen viden om det vil være risikofyldt at drikke vand
med netop den parameter, for der er ikke udført LD50 på pesticider og deres metabolitter. Altså toxiteten
er ukendt så vi kan ikke bruge analyseresultaterne til andet end at konstatere om der er fund eller ej.
Igen en tvivlsom effekt af en ekstra udgift.
Afgift til Staten 6,25 kr. /m³, 33,7 øre/m³ + moms, beregnet på en indvindings tilladelse på 40.000 m³
(hvilket svarer til 54 øre/m³ af den udpumpede mængde). Disse skal anvendes på kortlægning af vandforekomster i området. En kortlægning vi har betalt til i 9 år og som tidligst vil finde sted i Odsherred fra
2012. Det fører tanken hen på Vandplanerne, hvor Staten fremlægger område for område om hvor
meget vand til drikkevand der må indvindes og hvor, når der stadig skal være nok i søer og vandløb.
Denne Vandplan er i høring nu og det skinner tydeligt igennem at den er fyldt med fejlberegninger og den
anvendte model mangler væsentlige parametre for at kunne give et bare nogenlunde reelt billede.
Med de i planen nævnte reduceringer i indvindingstilladelse, så må spørgsmålet være – Skal hver familie
have tildelt en kvote og når den er opbrugt skal vi så lukke for tilgangen???
I vandforsyningskredse må vi undres: Har myndighederne helt tabt jordforbindelsen??.
Debat.
Der blev ønsket en orientering om sikringszoner omkring råvandsboringer. Hvilket blev givet af
formanden.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Det fremsendte årsregnskab for driftsåret 2010, blev forelagt for generalforsamlingen.
Ingen ønskede ordet til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
4. Indkommende forslag.
Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, hverken fra andelshaverne eller
bestyrelsen.
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5. Takstblad.
Gennem de sidste 10 år har driftsbidraget for vandforbrug været en fast årlig afgift på kr. 650,00 og en
m3 pris på kr. 5,00. Dette foreslog bestyrelsen også skal gælde for året 2012.
Anlægs-/tilslutninsbidraget er dog blevet reguleret i henhold til det årlige indextal.
Takstbladet for 2012 blev enstemmigt godkendt.
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; Tove Glisbo genvalgt for 1 år.
e) Som ekstern revisor blev; RMS plus Statsautoriseret revisionsselskab genvalgt for 2 år.
7. Eventuelt.
Formanden orienterede om myndighedernes beslutning om div. nye parametre som skal indgå i
vandanalyserne fx kalkbehandling.
Et udstyr til kalkbehandling som skal etableres på værket vil koste ca. kr. 150.000 + driftsudgifter.
Er der problemer hos forbrugerne opfordredes disse til selv at anskaffe udstyr til lokalt brug.
Mange af de nye parametre kan dog ikke gennemføres da man ikke kender effekten ved indførelse af
disse parametre.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15, hvor formanden kunne takke for et god og saglig generalforsamling 2011.

Sign. Per Boje Nielsen
_________________________________________
Dirigent og referent

Vig Lyng Vandværk a.m.b.a. – vlvand@mail.dk – Juni 2011

Side 3 af 3

