Ordinær Generalforsamling 2009.
Søndag den 21. juni 2009 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
10 personer havde fundet vej til den 43´ende ordinære generalforsamling i Vig Lyng Vandværk.
Formanden Solveg Nilsson bød velkommen til de fremmødte og bad om forslag til en dirigent.
Da bestyrelsen ikke havde et aktuelt forslag, blev der opfordret til at vælge en blandt mødedeltagerne.
1. Valg af dirigent.
Det var ikke muligt at finde en blandt de fremmødte, så bestyrelsens sekretær Per B. Nielsen påtog sig
hvervet som dirigent for generalforsamlingen.
Generalforsamlings referent blev ligeledes Per B. Nielsen.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig jf. VLV’s
vedtægter § 13.
2. Bestyrelsens beretning.
Året 2008 har driftsmæssigt været et roligt år, vandkvaliteten har været fin og boringer og pumpestation
har ydet det forventelige.
Der er nu idriftsat målerbrønde ved de 2 sammenkoblinger vi har med Kongepartens Vandværk.
Vi har fået analyseret vort skyllevandsslam og sendt måleresultaterne til Odsherred kommune som blev
krævet ved det kommunale tekniske eftersyn. Vi må så afvente om vi fortsat kan anvende den
udledningsmulighed for vort skyllevandsslam, som VLV har haft siden værkets start.
Kravet om beplantning omkring Boring 2 og 3 er også efterkommet. Vi må så håbe at beplantningen får
lov at vokse i fred, så der ikke som sidst kommer én med en buskrydder og fjerner den.
Vi har fået prøvepumpet alle 3 boringer og resultatet viste, at kapacitet, sænkning m.v. var helt i orden.
Her i foråret stoppede pumpen i Boring 2, og selv om det var på et uheldigt tidspunkt med afgrøde på
marken var vi nødt til at få den op. Da den nu skulle skiftes benyttede vi muligheden for at sætte en
pumpe af mindre dimension ned. Boring 2 pumper nu kun 3 m³ / h og den er nu sat ind som første
pumpe der starter, således at Boring 1 og 3 kun sætter ind ved større forbrug.
Vi har herefter sat Boring 2 under skærpet kontrol i et år, idet vi håber at vi fortsat har en vandkvalitet,
der ikke tilstopper den nye mindre pumpe. Hvis kontrolperioden falder heldigt ud vil vi ændre på pumpestørrelserne på boring 1 og 3 næste gang det er tid til at renovere.
For at få den lille vandmængde til at passe med transportbehovet gennem filtrene, er transportpumperne
ændre så de bliver frekvensstyrede.
Der er her i ugen taget vandprøver ud til kontrol for at se om denne driftsform har ændret noget ved
vandkemien i det ændrede vandbehandlingsforløb.
Vi har her den sidste måned fået nylagt ledningen gennem Nørregårdsvej. Det er herefter meningen at
den skal forlænges til 3 forbrugere på Nykøbing-Slagelsesvej, samtidig sættes stik af til udstykningen på
hjørnet.
Vedr. analyser af vandkvaliteten, så sætter vi certifikaterne ind på VLV´s hjemmesiden så de der har lyst
og mulighed, kan finde dem her. Såvel det bakteriologisk som det kemiske er kvalitetsmæssigt i orden.
Ekstra vandkvalitets analyser udfører værket selv, dvs. bakteriologiske prøver en gang om ugen.
Af tiltag fra myndighederne, er den ny Vandsektorlov til høring igen. Det fastholdes i loven at
vandværker med en udpumpning på over 200.000 m³ skal prisloftsreguleres. Desuden skal de yderligere
betale for oprettelsen af det kontor og personale, som skal gennemgå deres regnskaber (ca. 10 mio./ år).
Det kommer til at ramme ca. 200 vandforsyninger ud af de 2.700 der er registreret, der af er ca. 150
private. De resterende er de vandforsyninger, der nu er udskilt fra kommunerne, de fleste som
kommunale A/S.
Her i kommunen har vi fået oprettet Odsherred Forsyning A/S, der skal stå for de 3 tidligere kommunale
værker samt al spildevandet. Som de fleste nok ved, så er selskabet i gang med at planlægge og
prioritere område rækkefølgen for kloakering af de ca. 25.000 sommerhuse i kommunen.
Det kan blive et problem med nedgravning af kloakledninger, set med vandforsyningernes øjne. Vejene
er smalle og der skal være de lovmæssige afstandskrav til bestående vandledningerne samt de andre
ledningsejere, bl.a. skal der indhentes ledningsoplysninger om omplaceringer og afholdes møder med de
berørte ledningsejere.

Vig Lyng Vandværk a.m.b.a. - vlvand@mail.dk – Juni 2009

1 af 2

Det kan blive en travl tid for dem der skal stå for hele denne opgave. Økonomisk kan det også blive
vanskeligt for en kommune under administration (som Odsherred kommune er for nærværende), at
skaffe startkapital indtil de første regninger (på 34.000,-) kan udsendes. Nærmere oplysninger om
tidshorisonten for de forskellige berørte områder, kan findes på kommunens hjemmeside.
Som det har kunnet læses i indkaldelsen til årets generalforsamling har VLV fået oprettet en hjemmeside.
Vi håber at andelshaverne, og andre relevante personer, vil tage godt imod den og få glæde af denne
service for at kunne følge med i hvad der sker med VLV. Især er der lagt vægt på en række praktiske
oplysninger om hvad der sker med driften i VLV i hverdage, samt relevante telefonnumre fx ved opståede
fejl i vandforsyningen.
Har nogle af andelshaverne gode ideer til hvordan hjemmesiden yderligere kan udbygges, hører
bestyrelsen gerne fra jer.
Debat.
Ingen ønskede ordet til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Det reviderede og fremsendte årsregnskab for driftsåret 2008, blev forelagt forsamlingen.
Ingen ønskede ordet til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkommende forslag.
Hverken fra andelshaverne eller bestyrelsen var der fremkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen.
5. Takstblad.
Takstbladet for år 2010 fortsætter uændret på alle takster. Dog er anlægsbidragene reguleret i henhold
til det årlige indextal.
Takstbladet blev enstemmigt godkendt.
6. Valg.
a) Til bestyrelsen blev; Dorte Bøge Sørensen og Per Boje Nielsen genvalgt for 2 år.
b) Som best.suppl. blev; Allan Nielsen genvalgt for 2 år.
c) Som revisor blev; E. Stub Christiansen genvalgt for 2 år.
d) Som revisorsuppl. blev; Tove Glisbo genvalgt for 1 år.
e) Som ekstern revisor blev; RMS plus revisionsselskabet genvalgt for 2 år.
7. Eventuelt.
Hans Christensen ville gerne orienteres om de loves betydning omkring vandforsyning f.eks. om de vil få
betydning eller eventuelt kunne skade drikkevandet.
Solveg Nilsson kunne bl.a. fortælle; At lovene var vedtaget og ikke kan ændres. Redegjorde herefter for
hele handlingsforløbet omkring lovenes tilblivelse, dvs. love som hun selv havde forsøgt at hindre i at
blive fremsendt til vedtagelse. Fx var konkurrencestyrelsen et problem idet de overhoved ikke var lydhør
over for virkelighedens verden omkring vandforsyning.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.05, hvor formanden kunne takke for et god og saglig
generalforsamling 2009.
_______Sig. Per B. Nielsen_________
Dirigent og referent
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