Andelsselskabet

Vellerup Vandværk
Sandvejen 1,
Vellerup
4050 Skibby

Referat af

ordinær generalforsamling

torsdag, den 13. august 2020 kl. 1930 hos Rasmus, Vigvejen 8, Vellerup.

Dagsorden:
1) Valg af referent
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Takstblad
6) Budget
7) Valg
a) 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Leif Jønsson og
Carl-Chr. Kaspersen
b) 2 bestyrelsessuppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant
8) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
9) Eventuelt

Formanden bød velkommen og konstaterede, at dagsordenen var lovligt indkaldt. På grund af
Corona pandemien var generalforsamlingen blevet udsat.
Ad 1) Carl-Christian Kaspersen blev valgt
Ad 2) Jan Johannessen blev valgt
Ad 3) Formanden talte om.
1) Vandkvalitet
2) status i overvejelserne om udskiftning af vores rørledning ud til brugerne
3) Driftssituationen og styring, herunder at vores 2 nye pumper har svært ved at holde trykket,
hvilket har givet en del problemer.
4) Tilsyn fra kommunen
1. Vandkvalitet
Der er kommet ny drikkevandsbekendtgørelse pga EU direktiv – hvis sigte først
og fremmest er sikring af rent vand til forbrugerne. Hertil og nok i sammenhæng
med er der fundet pesticid-rester i en række prøveboringer rundt i landet og også i
nogle eksisterende vandforsyninger. Det har betydet, at der kommer flere og flere

parametre til i det kontrolprogram som Miljøstyrelsen forlanger.
Vi har ikke fundet rester af nogen som helst pesticider i vores vand, og det er
meget positivt – hvis de er der kan det betyde lukning af boringen eller meget dyre
rensningsanlæg. Derimod havde vi i 2019 problemer med forekomster af nitrit og
ammonium i vandet over de tilladte grænseværdier. Det har kun været på selve
vandværket, ved målinger ude ved brugerne (både på Vigvejen og Nordvejen, har
der ikke været nitrit over grænseværdien – der sker en iltning ude i
ledningssystemet, så nitritten nedbrydes – men det skal altså ske allerede i selve
vandværket. Så vi har haft vores servicepartner Jysk Vandrens forbi flere gange
for at se om vi kan få løst problemet. Og i den sidste måling på værket i 2019 var
nitrit igen under grænseværdien, og det har den været siden, så det ser ud til at
vores iltning i filtrene på vandværket igen fungerer tilfredsstillende. Udover de
generelle øgede udgifter til de mange pesticid-analyser, har det selvfølgelig også
kostet med de ekstra analyser af Nitrit – det ser vi nærmere på under regnskabet.
I bestyrelsen synes vi det er OK at skrue op for vandanalyserne, selv om det
betyder en merudgift – bekendtgørelsen er på nogle punkter præget af at det er en
EU-bekendtgørelse, men samlet set er den øgede kontrol fornuftig.
det nye prøveprogram ligger på hjemmesiden.
2. Status i overvejelserne om udskiftning af vores rørledning ud til brugerne.
Vi har kun et begrænset vandspild i vores anlæg. Med den nye elektroniske
styring kan vi se, at der er tidspunkter om natten, hvor der ikke er vandforbrug.
Der er ikke akut behov for udskiftning af rørledningerne, men de er så gamle (fra
1960erne, så de er over 50 år gamle), så de skal skiftes inden alt for længe. På de
større vandværker skifter de typisk et område af gangen, så de over en årrække får
fornyet deres ledningsnet, men vores værk er så lille, at det vil være for dyrt, at
dele opgaven op (i hvert fald højst i 2 bidder). Vi har holdt møder med Jægerspris
VVS, som udfører rørarbejde for en del af de mindre vandværker i vores område.
Vi har fået et foreløbig overslag på udgifterne til udskiftning, og udgiften ser ud til
at blive 1,2 mio kr til 1,5 mio kr. Så det er bestyrelsens indstilling, at arbejdet
sættes i gang i første halvår 2021. Som det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen sparer vi
fortsat op, og har en formue for til fornyelse af rørene på omkring
800.000 og de resterende penge kan vi låne i Kommunekredit til en yderst
favorabel rente (fordi vi kan få en kommunegaranti – samlet årlig udgift til lånet
ser ud til at ligge lige omkring 1%). I forbindelse med nedlæggelse af nye rør har
bestyrelsen også drøftet mulighed for at få en forbindelse til vandværket i
Vellerup Sommerby – en såkaldt ringforbindelse, så hvis vores grundvandsindtag
af en eller anden grund ikke fungerer ville vi kunne få vand fra sommerbyen.
Sommerbyen har selvfølgelig ikke samme interesse som os, fordi de bruger
omkring 100.000 m3 vand om året, så vi ville kun kunne bidrage med en lille slat
vand til dem. Der stilles ret store tekniske krav til en ringforbindelse, så denne del
er stadig på undersøgelsesstadiet.
3. Driftssituationen og vores elektroniske styring. I 2018 skiftede vi de pumper
ud som holder trykket ud til husstandene. Vi skiftede pumperne ud med nye
pumper også fra Grundfos og de ligner de gamle til forveksling udenpå, men
indeni er de åbenbart ikke ens, for vi fik hurtigt problemer med de nye pumper.
Der kom luft i dem og så kan de ikke pumpe. De to gamle pumper kørte

samtidig, når det var nødvendigt for at holde trykket, men det kan de 2 nye
ikke. Når de kører samtidig kommer der luft i dem og de kan ikke holde
trykket på 4 bar. I forbindelse med besøget fra Jysk Vandrens vedrørende
iltningsproblem drøftede vi pumperne, og den sikreste løsning af problemet er
at lade hver pumpe få egen indsugning fra rentvandstanken – nu får de fra en
fælles. Så bestyrelsen besluttede at sætte det i værk, som vi fortalte på
generalforsamlingen sidste år. Vi benyttede lejligheden til at få renset
rentvandstanken.
De nye stigrør til pumperne løste imidlertid ikke problemet, vi havde fortsat
problemer med luft i pumperne – først da vi satte trykket ned fra 4 Bar til 3½
bar blev problemet løst og siden har pumperne stort set kørt uden problemer.
Vi har ikke fået meldinger om problemer med vandtrykket, men forud for
nedsættelsen hørte vi ude fra sommerhusene ved storkevænget, at et af husene
her havde problemer, så vi hører naturligvis gerne, hvis det giver problemer.
Herudover er vi en enkelt gang løbet tør for vand, pga af ekstraordinært stort
vandforbrug hos brugerne.
4. Vi havde tilsyn fra kommunen i december måned. Og de kom med en række
påbud, som vi skal have ordnet:
- Sikring mod optrængning af kloakvand
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Vi skal pejle vandstanden i boringen
- Der skal etableres alarmsikring på dør og boring
Og disse ting er ved at blive sat i værk, og nogle af dem indebærer nogle udgifter.
Det koster at være et lille vandværk.

Ad 4) Regnskabet gennemgået af kasserer. Regnskabet godkendt.
Ad 5) Takstbladet gennemgået og godkendt.
Ad 6) Budget gennemgået og godkendt.
Ad 7)
Bestyrelsesmedlemmer: Leif Jønsson modtog genvalg
Carl-Chr Kaspeersen modtog genvalg
Bestyrelsessuppleanter:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Jonas Grosmeyer valgt
Christen Sørensen valgt
Hanne Schneider valgt
Vakant
Vakant

Ad 8) Ingen indkomne forslag.
Ad 9) Under dette punkt havde generalforsamlingen en dialog om blødgøringsanlæg til fjernelse af
kalk i vandet. Bestyrelsen ville undersøge nærmere. Der blev også foreslået et åbent hus i værket.
Formanden takkede for fremmødet og for den gode ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 2115

