Ordinær Generalforsamling 2010.
Søndag den 27. juni 2010 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.
________________________________________________________________________
Formanden Solveg Nilsson bød velkommen til de 10 fremmødte personer, som sammen med bestyrelsen,
udgjorde deltagerne på den 44´ende ordinære generalforsamling i Vig Lyng Vandværk.
Formanden bad om forslag til en dirigent.
Da bestyrelsen ikke selv havde et aktuelt forslag, blev generalforsamlingen opfordret til at vælge en
blandt mødedeltagerne.
1. Valg af dirigent.
Da det ikke var muligt at finde en blandt de fremmødte deltagere, 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.
Beretningen blev forelagt af formanden, som kunne berette følgende:
Året 2009 har driftsmæssigt været et turbulent år.
Den 29. juni gik alarmen kl. 03 og meldte intet råvand, så jeg måtte på værket og overgå til manuel
drift. Årsagen var at elektronik og flowmålere var ude af drift. Dette afstedkom udskiftning af alle
flowmålere også på rent-vands-siden, såvel som en de af de styrende komponenter.
Det har været en lang periode med skærpet opsyn og flere gange med manuel styring af driften, så vi til
stadighed kunne forsyne forbrugerne.
Den automatiske styring er nu atter på plads og boring 2, som er under skærpet kontrol efter nedsætning
af en mindre pumpe, kører med en ydelse af 4m3/h og har vist sig at klare oppumpningen ca. 18 timer i
døgn, dog med korte opkald til boring 1 og 3 ved spidsbelastning. For at tilpasse afblæsningen af metan,
fik vi også frekvensstyring på Metanafblæseren. Alt dette har tæret en del på kapitalen.
Alt fungerede herefter og godt det samme, for da vinterens frost satte ind fik vi et stigende og uforklarligt
forbrug, som bestyrelsen brugte megen tid på, ved at måtte trampe rundt i snemasserne for at lokalisere
den forventede lækage. Forbruget blev registreret til frostspringninger i sommerhuse, som ikke var gjort
vinterklar, der var end ikke lukket for stophanen i målerbrønden, så vandet kunne frit fosse ud.
Det kan ikke henstilles nok til vore forbrugere om at sørge for frostsikring af deres sommerhuse også selv
om de er opvarmede. Mange har vandrør som ikke ligger inden for det isolerede/opvarmede område.
Det er vigtigt jævnligt at aflæse målerstanden, især er det en god ide at konstatere om måleren
registrerer forbrug når der ikke tappes. Der kunne jo være lækage på jordledningen og alt spild koster
ikke bare vandafgift men også statsafgiften, der ikke mere bliver eftergivet. Det bliver bare endnu dyrere
når vi overgår til kloakering og dermed en afledningsafgift.
For hurtigere at kunne indkredse områder med lækage vil vi udskifte målerne i sektionsbrøndene med
elektroniske enheder der sender besked om eventuelt øget forbrug. Det vil lette opklaringen når området
er kendt.
Vandkvaliteten har hele året været fin, så vi fortsætter med samme analysemængde samt den ugentlige
egenkontrol på den biologiske side. Certifikaterne sættes ind på VLV´s hjemmeside, så de kan læses her.
Målerbrøndene ved de 2 sammekoblinger vi har med Kongepartens Vandværk har været i anvendelse ved
levering af vand til Kongepartens og bortset fra at man skal ned i brøndene for at betjene ventilerne, så
er det trods alt lettere end med de ’gamle’ ventiler. Vi har ved opsætning af målere også efterkommet et
krav fra kommunen.
Af tiltag fra myndighederne, er der ikke så meget der kommer til at berøre de mindre vandforsyninger.
Der kommer sikkert noget mere fastlagt om egenkontrol og analysehyppighed og der er også røster om
at udvide sikkerhedszonen omkring råvandboringerne fra 10 m til 25 m.
Odsherred kommune er nu startet på deres store kloakeringsplan og det er et problem med nedgravningen af de nye kloakledninger, især for vandforsyningerne. Der har allerede været en del overgravninger i de områder hvor kloakforsyningen er i gang med at lægge deres ledninger. I vort område skulle
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startsignalet være år 2014 – vi må frem til da høste de andres erfaringer og håbe vi kan være godt rustet
og undgå graveskader og dermed risiko for bakteriel forurening. VLV har koordinater på det meste af
ledningsnettet og på alle brønde og skydeventiler. Det er at håbe at de gravende folk, der skal klare
opgaven i vort område, er ansvarlige folk, desværre er der ikke lige gode erfaringer med alle de
involverede firmaer.
Netop med de mulige forureningsproblemer i tankerne har OVR (Odsherred Vandråd) nedsat et udvalg
der har udarbejdet en beredskabsplan. På et nyligt afholdt møde med Odsherred beredskab gennemgik vi
de muligheder vandforsyningerne har med henblik på at kunne få hjælp fra beredskabet. Der bliver nu
udarbejdet en samlet plan, der også skal indeholde de enkelte vandforsyningers beredskabsplaner.
Vandforsyningsplanen der blev godkendt af amtet for Trundholm kommune lige inde kommunesammenlægningen, skal nu gennemgås for at indgå i en samlet plan for alle kommunens vandforsyninger.
Der kan blive ændringer i de tildelte forsyningsområder, således at nogle forbrugere fremover skal
forsynes fra et andet vandværk, dette for at få en mere hensigtsmæssig forsyningsstruktur. Da der stilles
samme krav til kvaliteten af det ledningsførte vand og der ikke er de store forskelle i priserne, burde det
ikke give problemer. VLV’s forsyningsområde er meget langstrakt, nemlig fra Jyderupvej i syd og ud til
stranden på Skansevej i nord.
Lørdag den 29. maj blev jeg ringet op af forbrugere på Vestervangen fordi de ikke havde vand. Der var
ikke indgået alarm fra værket, så værket havde ikke problemer med forsyningen, derfor måtte et
bestyrelsesmedlem ud for at finde årsagen. Det viste sig at en af beboerne i området havde overgravet
en af vore forsyningsledninger og dermed afbrudt forsyningen til naboerne. Ved hjælp fra Ole Jensen og
SchakGaarde blev skaden hurtigt repareret. Det er nu en gang ikke tilladt at grave i de dybder hvor der
ligger vandledninger, uden at havde søgt på LER (Lednings Ejer Registeret) og derefter meddele de
ledningsejere der er i det pågældende område, at man har til hensigt at grave på det pågældende sted.
Ærgerligt også at det var en af de ledninger der er fornyet til en helsvejst PE ledning.
Jeg vil slutte med nok en gang at henstille – hold øje med forbruget så vi undgår unødigt vandspild, og
hermed overlade beretningen til generalforsamlingen.
Debat.
Ingen af de fremmødte deltagere ønskede ordet til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.
Det fremsendte årsregnskab for driftsåret 2009, blev forelagt for forsamlingen.
Ingen af de fremmødte deltagere 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 2011 fortsætter uændret på alle takster. Dog er anlægs-/tilslutningsbidrag reguleret i
henhold til det årlige indextal.
Takstbladet blev enstemmigt godkendt.
6. Valg.
På valg til bestyrelsen var Solveg Nilsson, Kaj H. Pedersen og Knud Asbjørn. Ved en fejl var Knud
Asbjørns navn ikke påført i indkaldelsen til generalforsamlingen for 2010.
a) Til bestyrelsen blev alle ovennævnte genvalgt for 2 år.
b) Som ny best.suppl. blev; Per Jensen valgt for 2 år.
c) Som revisor blev; Ole Wexøe genvalgt for 2 år.
d) Som revisorsuppl. blev; Tove Glisbo genvalgt for 1 år.
e) Ekstern revisor var ikke på valg i år.
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7. Eventuelt.
Vagtordning.
For at bestyrelsen ikke også skulle have som opgave at vandre rundt i forsyningsområdet for at lede efter
ledningsbrud m.m., burde der så ikke være en vagtordning, som eventuelt kunne være fælles for flere
vandværker, til at foretage bl.a. en sådan opgave, blev der spurt fra salen.
Formanden svarede, at problemet var at finde en kvalificeret person som ville påtage sig opgaven. I
praksis var VVS folkene rigtig flinke til at deltage i lækagesager. VLV havde et godt samarbejde med de
stedlige håndværkere.
Der blev herefter udvekslet gode råd om vinterforanstaltninger af vandinstallationerne i sommerhusene.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.10, hvor formanden kunne takke for et god og saglig generalforsamling 2010.

Sign. Per B. Nielsen
_________________________________________
Dirigent og referent
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