
     Buerup den 27. marts 2018 

Referat fra Generalforsamling i Buerup-Løgtved vandværk den. 27. marts 2018. kl. 

19.30 i Buerup forsamlingshus.   

 

Til stede: Bestyrelsen (dog med afbud fra Anders Couppé) samt 24 andelshavere.  

1. Valg af dirigent.  

Formand Henrik Sørensen HS bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Alex Watson AW (Knold) som dirigent. 

Der var ikke andre forslag og AW blev valgt.  

AW konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.  

2. Formandens beretning. 

Vandværket har solgt 60.000 m3 vand i 2017. Det er en stigning på 8.000 m3 i forhold til året før.  

Der bliver udtaget de lovpligtige vandprøver hvert år som anvist af myndighederne. Dette indebærer bl.a. 

en stor årlig analyse for pesticider. Der er ikke fundet pesticid rester i nogle af vores vandprøver. Der bliver 

udtaget prøver for coliforme bakterier og analyseret for kimtal 4 gange om året. Der har været kimtal over 

grænseværdien i en periode fra én boring og den blev taget ud af drift for at kortlægge problemet. Den er 

blevet renset og pumpe udskiftet og afgangsrør fra boring renset for okker. Den kører fint igen nu.  

I 2017 fik vandværket fornyet vandindvindingstilladelsen. I den forbindelse er der kommet nogle nye krav 

til vandværket. Der skal bl.a. laves en ny okker-slam tank og der skal sættes noget nyt overvågnings anlæg 

på vandværket som bl.a. kan alarmere ved vandbrud og øget forbrug. Bestyrelsen er i gang med at få tilbud 

hjem på de opgaver og planlægger at det skal udføres i 2018.  

Der er også igangsat en opgave med kontrol og kortlægning af behovet for renovering i vores 5 

vandboringer.  

HS berettede om at vores vandværk er udfordret af det stærkt kuperede terræn som vi bor i. Det betyder at 

der nogle steder skal et betydeligt tryk for at pumpe vandet over bakkerne. Det giver et tryk på op til 7 bar 

nogle steder i de gl. rør og de er derfor maksimalt belastet. Når vi oplever brud på ledningen er det oftest 

ved de ”anboringer” (der hvor der er monteret side ledninger) på hovedledning som ikke kan holde.  

Det er en stor og meget dyr opgave at skifte eller renovere de gl. hovedledninger og de anboringer som 

sidder på dem. Det er derfor prioriteret at vi først og fremmest sørger for at vores boringer er i orden og at 

de kan levere vandet i god kvalitet og at vi får udført de tiltag vi skali forhold til ny indvindingstilladelse, 

inden vi for alvor tager fat på opgaven med de gl. vandrør.  

Så det kan desværre ikke undgås at der kan komme brud på vandledningen. Derfor arbejder vandværket 

også med at få lavet en sms-service som kan advare om dette samt en gruppe på Facebook som kan 

orientere om vandværket.  

Spørgsmål:  Hvor stort har vandspild været? Er der taget prøver for pesticiderne; desphenyl-chloridazon

 og 1,2,4 Triazol? 



Svar:  Kender ikke tallet nøjagtigt, men det er for stort og vi arbejder på en lækage søgning. De 

nævnte midler har ikke været på listen over stoffer der skulle testes for ved prøve udtaget 

den 25/1 2018. Vi undersøger om vi kan få dem med næste gang.  

Spørgsmål:  Kan der komme mere info om priser for de store renoverings opgaver på vandværket? 

Svar: Bestyrelsen vil arbejde på at informere mere på hjemmeside og Facebook. 

Spørgsmål:  Vil vand pris stige?  

Svar: Nej det håber vi ikke. Vandværket er rimeligt godt rustet med en god likvid beholdning til de 

kommende opgaver. 

Spørgsmål: Bliver der gjort noget for at bevarer viden om hvor rør ligger? Er der planlagt nye boringer? 

Svar:  Gl. kort og vandrør er blevet digitaliseret og der er ikke planlagt nye boringer.  

Beretningen blev herefter godkendt.  

3. Regnskab.  

Karina Jensen, KJ fremlagde regnskabet og beskrev regnskabsloven for vandværker som i princippet ikke må 

tjene penge. Derfor bliver årets resultat 0 kr. I noterne kan man se at der har været en ”overdækning” på 

118.283 kr.  

Spørgsmål:  Hvor mange år er der ikke blevet afskrevet i regnskabet på aktiver? Og bør større 

renoveringer ikke aktiveres på særskilte konti?   

Svar:  Det er nogle år siden man begyndte med at afskrive og da lavede man en vurdering af 

anlægget og startede derfra. Det giver god mening at aktivere større anlægsudgifter og 

afskrive på dem.  

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget. 

KJ fremlagde budgettet for 2018. Budgettet er et likviditetsbudget og der er derfor ikke afskrivninger med i 

budgettet. Resultatet bliver på -192.400 kr. Der er som omtalt planlagt en del renoveringsarbejde i 2018 og 

anlæg af bl.a. okker-tank. Når opgaver er udført, vil de blive aktiveret og der bliver afskrevet på dem.  

Budgettet blev godkendt.  

5. indkomne forslag.   

Jens Pihlkjær Christensen stillede et forslag om at de sprøjtefri randzoner omkring boringerne blev udvidet 

fra de nuværende 50 meter i diameter til 70 meter i diameter. Han begrundende det med at det er bedre at 

være på den sikre side og historien viser at der som alligevel vil komme stramninger på dette over tid. Han 

var godt klar over at det ville udløse en kompensation til lodsejere hvor boringerne ligger, men vurderede 

at det var en overkommelig pris at betale.  

Forslaget gav en del debat- men bestyrelsen lovede at drøfte det.  

 

 



6. Bestyrelsesvalg.  

Henrik Sørensen blev genvalgt. Ole Nielsen ønskede ikke genvalg og her blev Michael Martinussen valgt. 

Claus Dalskov blev valgt til suppleant.  

7. Valg af revisor.  

Lykke Andersen og Finn Skotte blev valgt.  

8. Eventuelt. 

Der blev kort drøftet differentieret vand pris. Bestyrelsen er af den opfattelse at vi skal have en ens pris for 

alle. De store forbrugere aftager en stor procentdel af vandet og er dermed gode kunder på et ellers stort 

og langt ledningsnet med kun 244 aftagere.  

 

Dirigent og Formanden takkede for en god generalforsamling og god spørgelyst. Formanden takkede 

desuden Ole Nielsen for hans indsats i bestyrelsen.  

 

Dirigentens underskrift:   _____________________ 

  Alex Watson 

Formand: Henrik Skov Sørensen  

 

 

Referent: Frank Thulsted 

 


