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Søndag den 22. juni 2014 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
9 andelshavere - ud af 439 - var fremmødt til Vig Lyng Vandværks 48´ende ordinære generalforsamling.
De, blev budt velkommen af formanden Dorte Bøge Sørensen.
Formanden bad om forslag til en dirigent. Bestyrelsen havde ikke selv et forslag og opfordrede
generalforsamlingen til at vælge en blandt de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Mødets dirigent blev bestyrelsens sekretær Per B. Nielsen.
Generalforsamlings referent blev ligeledes Per B. Nielsen.
Dirigenten kunne konstatere at den ordinære generalforsamling 2014 var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 13.
2. Bestyrelsens beretning.
2013 blev på mange måder et begivenhedsfyldt år.
Ved årsskiftet 2013/14 fratrådte formanden Solveg Nilsson af helbredsmæssige årsager.
Solveg har siden 1965 været formand for Vig Lyng Vandværk, og har desuden tegnet drikkevandsforsyningen gennem en længere årrække både som landsformand for foreningen af private
drikkevandsforsyninger i Danmark (FVD), og som formand for kontaktudvalget for vandværkerne i det
tidligere Trundholm kommune (KVT) og for Odsherred Vandråd (OVR).
Solveg har brugt det meste af sit fritidsliv i drikkevandets tjeneste. Ud over en række tillidshverv, har
hun også været rådgiver for ministerielle råd og udvalg, ligesom hun har været viden person i en række
aktiviteter på forsknings- og universitetsplan.
Endnu to personer trækker sig fra bestyrelsen, dette også efter et langt liv i vandværkets tjeneste:
Den første er Knud Asbjørn som har siddet i bestyrelsen siden 1982, hvor han blev valgt ind som
repræsentant for de fastboende andelshavere. Det blev til 32 år hvor Knud Asbjørn har fungeret som den
lokale mand med stor vidden om mange af andelshaverne, en vidden har været til store hjælp i det
praktiske arbejde med vandforsyningen. Knud Asbjørn har virket som den ”praktiske gris” på mange
forefaldne opgaver gennem tiden.
Den anden er Kaj Petersen som har siddet i bestyrelsen siden 1988. For Kaj Petersens vedkommende
blev det til 26 år, ligeledes med til at løse en lang række opgaver som skal til for at kunne få et
velfungerede vandværk som VLV, til at klarer vandforsyningen til andelshaverne, især efter de store krav
som stilles i dag, ikke mindst fra myndighedernes side. Også Kaj Petersen har virket som en praktiker på
mange forefaldne opgaver gennem tiden.
VLV ønsker dem alle 3 alt muligt held og lykke i deres otium, efter et liv med vand.
Vandspild
Der har generelt været færre brudskader i forhold til de senere år, dog er der registreret 4 større brud på
forsyningsledningerne, som i alle tilfælde har handlet om samlinger, der var sprunget læk.
Kombinationen af en mild vinter og fokus på vigtigheden af at vinterklargøre huset har i år betydet en
vintersæson uden frostsprængninger i vores område.
Vandværksdriften
Efter Solvegs fratrædelse som formand, måtte der etableres en driftspasserordning. Formanden har
tidligere gratis udført en lang række opgaver, her i blandt det daglige tilsyn og driftskoordinering.
Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Rørvig VVS om tilsyn og pasning af vandværket, boringerne
samt håndtering af evt. brud.
Vagttelefonen passes stadig af bestyrelsen.
Der er i disse år fælles drøftelser i vandværkskredse om modeller for drift af de private vandværker i
fremtiden. Vig Lyng Vandværk deltager også i disse drøftelser.
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Tilsyn
Kommunen udførte tilsyn på vandværket i april 2014, og havde ingen kritiske bemærkninger. Bestyrelsen
vil i løbet af efteråret modtage en rapport som lægges på hjemmesiden.
Kloakering
Vandværket afholdte sammen med Odsherred Vandråd møde med Odsherred Forsyning i foråret 2014.
På mødet orienterede Odsherred Forsyning om at kloakeringen, forventes igangsat i vores område i
slutningen af 2014. Inden igangsætning indkaldes der til et ledningsejermøde, og vandværket vil herefter
orientere grundejerne mere præcist om forløbet.
Odsherred Forsyning anbefaler at vandværket hensætter kr. 100.000 til oprydning efter graveskader
m.v. Vandværket har sammen med Odsherred Vandråd skriftligt gjort Odsherred Forsyning opmærksom
på at det ikke er vandværkets ansvar at der opstår risiko for skader ve gravearbejdet og derfor heller
ikke er vandværket, som er økonomisk ansvarlig.
Vandværkets ledninger er digitaliseret og registreret i ledningsejer-registret (LER) og dermed tilgængelig
for entreprenører, som det er krævet af lovgivningen på området.
Etablering af ny vej
Etableringen af en ny forbindelsesvej, mellem Vig og sommerhusområdet ved Ellinge Lyng, krydser
området hvor vores boringer er placeret, og derfor har vi afleveret høringssvar til projektet. Der er to
alternativer i spil og begge ligger tæt på boringerne. Dermed kan der være risiko for nedsivning eller
ændring af jordlagene i forbindelse med gravearbejdet ved etablering af vejanlægget.
Det er en risiko, både forureningsmæssigt og økonomisk, som vandværket skal være opmærksom på.
Grundvandet
Naturstyrelsen i Roskilde kortlægger omfanget og kvaliteten af grundvandet i Danmark i disse år.
Konkret er arbejdet i gang i Odsherred og skal afsluttes i 2014. Kvaliteten af drikkevandet i vandværkets
3 boringer ligger i den bedste klasse og der er masser af vand. En af årsagerne hertil, er det tykke lerlag
over drikkevands-magasinet, som beskytter mod bl.a. landbrugets brug af pesticider.
Elektroniske vandmålere
I løbet af efterår/vinter 2013 blev de gamle ringstempel vandmålere med mekanisk tælleværk udskiftet.
De nye vandmålere er en elektronisk ultralydsmåler i miljøvenligt kunststof, helt uden bevægelige dele,
af typen MULTICAL 21 fra Kamstrup.
Bestyrelsen valgte denne måler, fordi det giver en masse fordele for både forbrugeren og vandværket.
Bland fordelene er meget høj målenøjagtighed, batterilevetid på op til 16 år, hurtig og ubesværet
fjernaflæsning via radio signaler (også om vinteren når måleren er under sne og is), mange smarte
statusmeldinger og mulighed for at forbrugeren selv kan fjernaflæse den med en displayenhed i huset.
Kamstrup kan levere et smart digitalt display til trådløs fjernaflæsning af din egen vandmåler. Hermed
kan du selv løbende aflæse og overvåge dit vandforbrug, uden at skulle ned og rode i din målerbrønd.
Displayet skal bestilles hos vandværket og koster kr. 1.050,- excl. moms (kostprisen).
Kommunikation
Vandværket indsamlet fortsat mailadresse og tlf. nummer på hjemmesiden, så vi hurtigt kan orientere
forbrugerne, hvis der skulle opstå forsyningsproblemer.
Overvejelser om fremtiden
Vandværket står foran en række strategiske beslutninger, som får betydning langt ind i de kommende år.





Hvilken model for drift af vandværket skal vi vælge i fremtiden?
Hvordan kan vi fortsat sikre billigt drikkevand med en god kvalitet med myndighedernes øgede
krav til dokumentation, uddannelse/viden og teknologi?
Hvordan sikrer vi tilførsel af gratis frivilligt arbejde, som er nødvendig for at udgifterne kan
holdes på et fornuftigt leje?
Hvordan får vi finansieret en kommende fornyelse af ledningsnettet, som overvejende er fra 1965
og før?

______________________________________________________________________________________
Vig Lyng Vandværk a.m.b.a. – vlvand@mail.dk – Juni 2014

333
Disse og mange andre store og små spørgsmål er en del af bestyrelsesarbejdet, og dermed har man som
bestyrelsesmedlem en stor indflydelse på at sikre drikkevand til nuværende og kommende generationer –
fortsat i andelsbevægelsens tankegang – med fokus på at yde for fællesskabet og nyde med respekt for
andre.
Formanden sluttede med at opfordre til samarbejde om vandfælleskab i kommunen.
Debat.
1. Hvad vil det koste hvis kommunen overtager vandforsyningen af fx VLV?
Formanden orienterede om beregningerne ved overgang til offentlig drift af vandværket.
2. Hvad er det for et stof som er i vores vand og er det farligt?
Formanden kunne fortælle at stoffet er ubetydeligt og ikke farligt for mennesker og dermed
sundhedstilstanden.
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Årsregnskab for driftsåret 2013, blev forelagt for generalforsamlingen af formanden.
Regnskabet viser et beskedent overskud på kr. 2.551,50. Ikke et stort overskud men tilfredsstillende.
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 kun lige højt nok til at dække de faktiske
driftsomkostninger for året 2013 jf. regnskabet.
Med de budgetterede indtægter vil det ikke længere være muligt at fastholde taksterne for 2014, idet
større driftsomkostninger på værket samt øgede skatter og afgifter til staten, vil give øgede udgifter.
Bl.a. vil udgifterne til daglig pasning af værket skulle indregnes, noget som blev gjort gratis af den
afgående formand.
På budgettet for 2015 har det også være nødvendigt at afsætte et beløb til graveskader ved fremtidens
kloakering.
Bestyrelsen foreslår derfor at den faste afgift hæves med kr. 150,00 til kr. 1.000,00, og en fortsat m3 pris
på kr. 5,00, gælde for året 2015.
Forhøjelsen blev enstemmig vedtaget.
Anlægs- og tilslutningsbidraget bliver vanligt reguleret i henhold til det årlige indextal som opgøres pr.
oktober.
Takstbladet for 2015 blev herefter godkendt.
Takstbladet skal, jf. gældende regler, også godkendes af Odsherred Kommune, før det kan træde i kraft.
6. Valg.
Inden valghandlingen blev foretaget, blev de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer hyldet for deres indsats
med blomster og gaver. Da Solveg Nilson desværre ikke kunne være til stede på mødet, vil hun modtage
sin andel på et senere tidspunkt.
På valg til bestyrelsen var; Allan Nielsen, Kaj H. Petersen og Knud Asbjørn. De to sidstnævnte ønskede
ikke genvalg.
a) Til bestyrelsen blev; Allan Nielsen genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev; Henrik KofoedSørensen, valgt for 2 år og Gert Enemark, valgt for 1 år.
b) Som best.suppl. blev; Per Jensen, genvalg for 2 år. Som ny best.suppl. blev; Niels Halberg, valgt for 1
år.
c) Som intern revisor blev; Ole Wexøe, genvalgt for 2 år.
d) Som intern revisorsuppl. blev; Carsten Moltke Hansen, nyvalgt for 1 år.
e) Ekstern revisor; RMS plus Statsautoriseret revisionsselskab, var ikke på valg i år.
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7. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet til eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15, hvor formanden kunne takke for en god og saglig generalforsamling 2014.

_________________________________________
Dirigent og referent
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