REFERAT
Ordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.
den 21.03.2012

1. Valg af dirigent
Formanden Jens Sørensen bød velkommen.
Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden modkandidat.
Jørgen Herholdt takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning:
Driften på vandværket og ledningsnettet
Driften på vandværket har i det forløbne år stort set fungeret tilfredsstillende, og der blev i 2011 udpumpet
89.000 m³.
Vandkvaliteten
Vi har ikke haft alvorlige problemer med vandkvaliteten i de målinger, der er foretaget,
Vandkvaliteten på alle vandværker kan ses på www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk.htm
- der er en link på vandværkets hjemmeside.
Her fremgår det, at der i september blev målt 3 coliforme bakterier. Det er bakterier, som typisk findes i
overfladevand og i øverste jordlag. Straks efter vi havde fået måleresultatet, rekvirerede vi en ny prøve,
taget samme sted. Den fik vi 6 dage efter, og den viste 0 bakterier. På den måde er det jo ikke let at finde
kilden.
Vi har i den situation pligt til at foretage en teknisk gennemgang, hvilket i almindelig tale vil sige, at vi
skal undersøge og gennemtænke, hvad der kan være kilden.
Som nævnt i sidste års beretning trængte iltningstårnets lufthuller til en renovering, og samtidig udgjorde
de en risiko for forurening af drikkevandet. Vi har derfor nu fået lukket alle huller i tårnet og i stedet
etableret mekanisk ventilation i tårnet. Dermed er en kilde til forurening blevet elimineret.
Ombygningen indeholdt samtidig at reaktionsbassinet på vandværket blev sløjfet, idet nytteværdien af
dette bassin er tvivlsom. Tidligere havde man den opfattelse, at når
vandet var iltet i tårnet, så skulle der gå nogen tid - det skulle have tid til at reagere, og
derefter renses i filtrene. Anbefalingen i dag er at man ikke har reaktionsbassin.
Det har givet bedre plads og meget bedre adgang til iltningstårnet, så det bedre kan renses og tilses.
Lavt tryk
Mens ombygningen stod på fik vi vand fra Roskilde Forsyning. Denne forsyning sker jo som de fleste har
bemærket ved et lavere tryk.

Desværre betyder det lave tryk, at nogen oplever at vaskemaskinen og opvaskemaskinen ikke fungerer.
Det er en god sikkerhed, at vi kan få vand fra Roskilde Forsyning, men det ville være endnu bedre, hvis
trykket forblev normalt. Vi vil derfor i 2012 undersøge om vi kan etablere en trykforøger og hvad det
koster. Vi vil fremlægge en indstilling på næste års generalforsamling.
Ledningsnettet
Vi har som sædvanlig haft nogle få ledingsbrud, og der er ikke noget alarmerende i den forbindelse. Tabet
i ledningsnettet er på et rimeligt lavt niveau vurderet ud fra den vandmængde vi pumper ud i de stille
nattetimer.
Sidste år nævnte jeg at Henrik Høgstrup havde været rundt med spindelsøger (minesøger), tegning over
ledningsnet og fotoapparat for at foretage registrering af de vitale stophaner.
I forbindelse med nogle af de ledningsbrud, som vi har haft skulle dette arbejde så stå sin prøve. Desværre
viste det sig at mange af de vitale stophaner ikke lukker helt, og det er virkeligt et problem, når der står en
VVS’er i en udgravning og skal foretage en reparation.
Den hurtige løsning er at stoppe hele vandforsyningen uvarslet, men den rigtige løsning er at kunne
afspærre dele af byen.
Vi bliver nødt til at udskifte nogle af de mest vitale stophaner. Planen er at bruge ca. 100.000 kr. på at
udskifte de mest vitale stophaner.
Som eksempel kunne vi renovere 3 stophaner ved indgangen til Hjortlund/Stenlandsvej området og
dermed få mulighed for at lukke denne del af byen uden at genere resten.
Nye interessenter og Kærvej
På Kærvej har vi fået 6 nye interessenter.
Det begyndte som en traditionel opgave, hvor der skulle anbores på den eksisterende vandledning i
Kærvej, men det viste sig imidlertid, at der var tale om en eternitledning.
(Omtalt sidste år på generalforsamlingen)
Resultatet blev derfor, at vi måtte foretage en udskiftning af 200 meter vandledning. Det var en
kompliceret opgave, ikke mindst at flytte eksisterende tilslutninger fra den gamle ledning til den nye.
Heldigvis har vi et økonomisk råderum, som gør at vi har kunnet gennemføre dette arbejde uden at det
giver anledning til takstforhøjelse.

Ny udstykning på Stærkendevej
Vi forventer at byggemodningen på Stærkendevej – lige uden for byskiltet nu bliver sat i gang. (Det sagde
jeg også sidste år!) Der vil blive tale om 40 nye boliger, som vi skal forsyne.
Råstofplan
Øvrige nye boligområder ser ud til at lade vente på sig. Der var ellers udsigt til at der også ville komme
gang i et nyt boligområde på Stålmoseområdet, men Regionens forslag til ny råstofplan, som netop har
været i høring, indeholder at naboområdet til den planlagte bebyggelse udlægges som interesseområde for
grusgravning.
At det foreslås udlagt som interesseområde for grusgravning betyder, at man som ny
boligejer på Stålmosen vil skulle leve med truslen om en kommende grusgrav som nabo.
På det grundlag er det planlagte boligområde blevet sat på standby. Lokalrådet, hvor vi er repræsenteret,
har indsendt en indsigelse til Regionen og samtidig gjort kommunen opmærksom på at Vindinge på den
måde bliver begrænset i udviklingen.
Råstofplanen indeholder også grusgravning i vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej. Det
er et forhold, som går direkte imod al tidligere planlægning omkring dette grusgravområde. For nogle år
siden blev der lavet en VVM redegørelse og tillæg til kommuneplan, som meget nøje beskrev
grusgravningen og det der følger efter.
Vi betragter Regionens forslag til at området udlægges til grusgravning som en trussel mod fortsat
indvinding af vand, og har derfor indsendt en indsigelse til Regionen.
Vandforsyningsplan
Roskilde Kommune er ved at udarbejde en ny vandforsyningsplan, som skal være en samlet plan for den
fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen.
Planen beskriver, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal
bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.
Vores forsyningsområde er naturligt afgrænset, og vi forventer ikke ændringer i den
forbindelse.
Vandforsyningsplanen forventes vedtaget politisk i september 2O12, hvorefter vores
ansøgning om ny vandindvindingstilladelse vil blive behandlet.
Efter formandens beretning, var der uddybende spørgsmål fra forsamlingen:
Der var spørgsmål om den viste døgnkurve over vandforbruget.
Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab hvorefter der blev stillet spørgsmål:
Der var spørgsmål omkring afstemningen med Roskilde kommune og omkring periode for afstemning –
Kassereren forklarede situationen.
Der var uddybende spørgsmål til renoveringen af Kærvej.
Spørgsmål til posten "vandmålere" blev der oplyst, at der nu var skiftet 400 stk., herefter resterer ca. 300
udskiftninger.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke Indkommet nogen forslag.

5. Budget for det kommende år:
Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.
Herefter var der spørgsmål om hvordan der afregnes med Roskilde kommune.
Spørgsmål om hvad udgifter til tegneprogram var – det blev forklaret at bestyrelsen vil anskaffe et program til at
dokumenterer vores rør-net med, for at få bedre kontrol med ændringer og lagring af informationer om stophaner
m.m. og for at spare penge fremover.
Kassereren blev bedt om at uddybe de to poster omkring udskiftning af vandmålere.
Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg var, Henrik Høgstrup, Henrik Engquist og Jens Sørensen som alle modtog genvalg og blev genvalgt
uden modkandidater.
Som suppleant blev Otto Tinglev valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg var Jesper Christensen der modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Som suppleant blev Peter Møller Andersen valgt uden modkandidat.

8. Eventuelt:
For at få flere deltagere på generalforsamlingen, blev der opfordret til andre mere tidssvarende måder at indkalde
til generalforsamlingen på, og at bruge nyheds mail. – dette blev taget til efterretning, men samtidig
understregede bestyrelsen at der i forbindelse med renoveringen af vandværket, blev hus omdelt en information,
hvor der også stod dato for generalforsamling.
Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

(Sign)
Jørgen Herholdt
Dirigent

(Sign)
Henrik Engquist
Sekretær

