
REFERAT
Ordi nær generalforsamling i

Vindinge vandværk A.m.b.a.
den 22.03.2017

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

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretni ngen:

Vandindvindingstilladelse

Vores vandindvindingstilladelse er nu fornyet og løber frem til 2046. Vi hartilladelse til årligt at oppumpe
130.000 m". lnden for en overskuelig fremtid forventer vi, at det vil være tilstrækkeligt.

Driften generelt

I det forløbne år har vi udpumpet 100.000 m" drikkevand. Ledningsnettet har været rimeligt tæL Kun få
ledningsbrud og få "sivere".

Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstyrrelser, og vandkvaliteten har været og
er meget fin. En enkelt prøve havde 6n coliform bakterie. Der blev taget en ny prøve, og her var der
ingen. (Coliforme bakterier er naturligt forekommende i jord, rådnende plantedele og i overfladevand).

Arsaflæsning

Arsaflæsningen er forløbet ok. Sidste år var der rigtig mange, som afleverede deres aflæsning i
postkassen hos kassereren. Så kunne han have fornøjelsen med manuelt at indtaste alle oplysninger.
lndtaster forbrugerne derimod selv deres aflæsning på Vandværkets hjemmeside, går den direkte ind i

systemet. M valgte derfor at lægge ekstra pres på at forbrugerne selv indtaster, og kun undtagelsesvis
afleverer seddel i postkassen hos kassereren - det er gået fint.
For at kunne sende en kvittering på at aflæsningen er modtaget, beder vi om e-mailadresse, som vi kan
sende kvittering til.
For god ordens skyld skal bemærkes, at e.mailadresser også giver mulighed for målrettet at sende
besked til de forbrugere, der rammes, hvis vi af den ene eller anden grund er nødt til at lukke for
forsyningen til et område.

Nye medlemmer i2016

I 2016 har vi fået 8 nye boliger, som vi forsyner.
Næste større område med nye boliger vil være Mndinge vest, hvor der nu arbejdes på at færdiggøre
lokalplanen med 150 boliger. Hertil kommer at den reviderede kommuneplan i 1 1. time fik tilføjet en
bemærkning om at området mellem Tingvej og Stålmosevej også kommer i spil inden for de kommende 2

-3år.



Det betyder naturligvis, at vi må gØre os nogle overvejelser med hensyn tilVandværkets kapacitet. Her
oplevede vi sidste sommer, at forbruget i perioder var meget stort.
(sommerblomsterne, badebassinerne og rullegræsset skulle formodentlig have vand).

Boringerne

For nu at kunne vurdere boringernes ydeevne på et kvalificeret grundlag blev begge boringer renset og
inspiceret med kamera.
Resultatet blev at vifik udskiftet råvandspumperne, ligesom vifik konstateret, at boringernes ydeevne er

ok.
Det vi også fik konstateret var at boringen i Lønbjerg er meget tæret og derfor skal have en støne
renovering, som forventes at koste i størrelsesordenT. mio. kr.
Samtidig vil vi udarbejde et projekt for en tredje boring, som vi planlægger at etablere i 2018. Den
forventes at koste i størrelsesordenen 11Amio. kr.

Ledningsnettet

Med den nuværende og kommende udbygning af Mndinge vil der sandsynligvis være behov for at udvide
hovedledningen fra Tingvejtil Sandvejen fra nuværende ledningsdimension på 50 mm. til 160 mm. for at
sikre stabilt tryk også, når der i perioder er højt forbrug. Det forventes at koste i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Udgifterne til boring og ledningsnet finansieres af vores formue - det der nu hedder overdækning, hvorfor
det ikke er nødvendigt at hæve vores vandtakst på nuværende tidspunkt.
Det skal også ses i sammenhæng med at de nye udstykninger vil bidrage væsentligt med deres
anlægsbidrag.
Det vil i øvrigt også fremgå af budgettet.

Grusgravning

Regionens Råstofplan indeholder at vores tidligere kildepladszone på den anden side af Vindingevej er
udlagt til grusgravningsområde. Det er direkte imod vandværkets interesse, og vi sendte en indsigelse til
Regionen.
Der er udarbejdet en WM-redegørelse for nye graveområder i Øde Hastrup området, herunder
grusgravning i vores beslryttelseszone.
Beskyttelseszonen lå tidligere i en afstand af 500 m fra vandværkets boringer. Denne zone er nu på 300
m, men der må have været en grund til at den i sin tid blev fastsat til 500 m. Os bekendt er der ikke noget,
der begrunder en reduktion fra 500m til 300m-

Regionen og Kommunen har vurderet at man kan se bort fra en beskyttelseszone på 500m. Kommunen
giver tilmed tilladelse til at grave under grundvandsspejlet.
Hvorom alting er, så vil en forurening hurtigere kunne trænge ned til drikkevandsressourcerne, når
overliggende jord/grus f,ernes. Til gengæld undgår vi at forurening fra pesticider trænger ned i

grundvandsmagasinet, når der ikke længere er tale om dyrkede arealer.

Vi må konstatere at Regionen iWM-redegørelsen i høj grad har baseret deres risikovurdering på
formodninger. På den baggrund lod visagen falde.

V er bekendt med at Grundejerforeningen Lønbjerg har indgivet en klage om samme emne. Den er
behandlet i Naturklagenævnet - og afuist.



Så var der spørgsmål fra forsamlingen:

. Lønbjerg grundejerforening udtrykte sin skuffelse over, at Vindinge Vandværk ikke var med til
at klage over tilladelsen til grusgravnin g i Øde Hastrup. - Svar: Efter en gennemgang af WM
redegørelsen og svar på Vindinge Vandværks og andres indsigelser, vurderede bestyrelsen
at der ikke var mere at komme efter, og valgte derfor at lukke sagen.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:

Kassereren gennemgik grundigt det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:

. Er det kutyme at værdien af anlægsaktiver sættes til "0", der må da være en værdi af
bygninger m.m. - Svar: Vi følger de retningslinjer der er for værdiansættelse. Men hvis vi
skulle ud og optage et lån, ville vi skulle bruge en vurdering af værdierne.
Kommentar: Hvis nu Vandværket skulle nedlægges eller overtages må det jo have en
værdi.
Kommentar fra formanden: Samme regnskabsprincip gør det også vanskeligt at fastsætte
et fornuftigt tilslutningsbidrag, når der ifølge regnskabet ikke er større værdier af bygninger,
anlæg med videre, men vifølger retningslinjerne.

. Renter på 4000 kr. lyder temmelig højt- Svar: det er både renter og div. gebyrer.

. Vandværkets revisor roste kasserens arbejde, som det har været en fornøjelse at
reviderer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke lndkommet forslag.

5. Budget for det kommende år:

Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.

Der var følgende spørgsmål til budgettet:

e Renovering af boring til 600.000 kr. Det lyder dyrt, hvor kommer det beløb fra? - Svar: Det
drejer sig om en støne renovering da den nedre del er kraftig tæret. Det kræver derfor en ny
foring og det, der hedder en overboring af den gamle boring.

. Er der en rækkefølge for udgifterne under risikovurderingen - Svar: Nej de er itilfældig
orden.

. Er udskiftning af ca. 50 ventiler i Hjortlund, noget der kan brede sig til resten af byen. -
Svar: Det ved vi ikke, men de senere år har problemet vist sig i Hjortlund. Dog har der i



2016 ikke været ledningsbrud i Hjortlund, så vi kan håbe at potentielle dårlige ventiler er
udskiftet.

. Der har været gravet og flyttet fliser på Sandvejen, har det givet noget problemer - Svar:
Nej det har det ikke.

Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg var lben Langballe og John Alexandersen som modtog genvalg og blev genvalgt uden
modkandidater.
Som suppleant blev Palle Acthon valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor:
På valg var Rasmus Hjerrild, der modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidat.
Til revisorsuppleant blev valgt Jørgen H. B. Petersen, der også blev valgt uden modkandidater.

8. Eventuelt:
. Der blev diskuteret muligheder for at kunne blødgøre vandet. Formanden forklarede om

forskellige metoder der bruges og bestyrelsen følger udviklingen.

. En deltager oplevede problemer med at tilslutte sig PBS - Svar: Det er noget man skal ordne
med banken eller i netbank.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.


