Referat af Generalforsamling i Lumsås Vandværk
Søndag d. 15. april 2018

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Stemmetællere: Bestyrelsen foreslog Mads Brun Pedersen og Henning Andersen.
Dirigent: Bestyrelsen foreslog Bjarne Egelund. Der var ingen modkandidater. Alle blev
valgt.
Indkaldelse til generalforsamling var ikke kommet rettidig ud til alle, da PostNord ikke
har leveret til tiden selvom Lumsås Vandværk har leveret i god tid. Igen af de fremmødte
stemte imod lovligheden af generalforsamling.
3. Bestyrelsens beretning
Formanden Ove Skytte gennemgik beretningen, som vises efterfølgende.
Beretning for 2017 –Generalforsamling 2018-04-15.
LUMSÅS Vandværk har i 2017 udpumpet 66.695 m3 vand. Heraf er 24.705 m3 leveret til
Lundbeck AS. Dette svarer til 37 % af totalen.
Vandværkets økonomi er set fra bestyrelsens side acceptabel. Kassereren vil gøre mere
detailleret rede for Vandværkets økonomi.
Vort computerbaserede SRO-system til styring, regulering og overvågning af vandværket, som vi
igangsatte før sidste års generalforsamling er indkørt og fungerer særdeles tilfredsstillende.Ud
over enkelte tilfælde af for høje kimtal, har vi stort set været forskånet for forureninger og i alle
fald undgået "katastrofer".
"For høje kimtal" har i flere år været et tilbagevendende problem, som selvom det ikke medfører
sygdomsrisiko, skal undgås. Der har været flere forhold, der har været mistænkt for at forvolde
problemerne, som vi løbende har forsøgt at løse. De bedste "bud" vi har fået på årsagerne, har
været problemer med beluftningen, - enten har den været utilstrækkelig, eller den har i sig selv
bidtaget til problemerne, fordi luften ikke har været ren nok. Vi har tidligere effektiviseret
beluftningen og senest "tætnet" beluftningstårnet, så vi undgår, at beluftningen selv tilfører kim.
Det er gjort ved at tætne tårnet og sikre at den luft der bruges er filtreret, så den er "ren" .De
forskellige tidligere tiltag har hjulpet; men ikke løst problemet tilfredsstillende; men vi håber nu
med dette drastiske tiltag, at have løst problemerne tilfredsstillende.
I korte perioder, hvor vi har haft problemer med kvaliteten af vort eget vand, har vi som
tidligere købt vand fra "vandsamarbejdet" (GHT-vand leveres gennem Ebbeløkke Vandværks
ledning). Efter den gamle aftale er ophørt ved Yderby Vandværks udtræden, er der indgået ny
aftale om levering af vand på vilkår, der er acceptable for parterne.
Yderby Vandværks afsaltning af eget vand blev igangsat primo 2016, og man oplyser, at det
fungerer tilfredsstillende. Hvordan Yderby Vandværk klarer leveringssikkerheden, ved vi ikke
sikkert. Den yderste del af Ebbelykkes ledning er lukket, så de kan ikke få hjælp ad den vej, men
man har nævnt transport i tankvogn som en mulighed.

Det største "problem" vedrørende vandkvaliteten fik vi for nylig, da en bruger på FaceBook
hævdede at Lumsås Vandværk leverer giftigt vand. Ifølge opslaget skulle vandet indeholde
toluen. Andelshaveren havde ikke henvendt sig til vandværket om "problemet"; men alene
offentliggjort historien på FaceBook, hvor han også henviste til test udført af Danmarks
Naturfredningsforening, der i øvrigt ikke ville kendes ved disse test. Vi kunne derfor konkludere,
at opslagets formål sikkert alene var at miskreditere Lundbeck, og ikke skyldtes mistanke til
vandet, som vi desuden fik testet for toluen hos vort sædvanlige laboratorium. Der var ikke
toluen i vandet, - eller mere korrekt, indholdet af toluen var mindre end 0,01 mikrogram pr liter,
som er det mindste indhold man kan måle. Der var i øvrigt flere fejl i opslaget, der røber at
opslaget var skrevet af en person helt uden kendskab til Lumsås Vandværk, bl. andet skrev han,
at vi henter vort vand under Lundbecks areal i Lumsås. Det er helt forkert, vi har kun
vandbehandlig på vandværket; vandet hentes fra boringer langt fra Lundbeck.
Vi har igen i 2017 haft nogle få tilfælde af vandspild, der har givet anledning til diskussioner om
omkostningsdækning, når det sker. Principielt gælder at vandet tilhører forbrugere, når spildet
sker inden for skel. Vandspildet incl. afgifter skal altså betales til vandværket; men der er i
undtagelsestilfælde mulighed for at få eftergivet en del af regningen hvis visse betingelser er
opfyldt. Der er dog en selvrisiko på 300 m³ + et års normalforbrug. Det er vandværket der afgør
om betingelserne er opfyldt.
Reglerne vedrørende vandspild fremgår af informationssiderne på Vandværkets hjemmeside.
Der er også mulighed for at få eftergivet vandafledningsbidrag eller spildevandsbidrag.
Forbrugeren skal rette henvendelse til Odsherred Forsyning herom.

Det daglige tilsyn på vandværket varetages som tidligere af to medarbejdere hos Lundbeck AS;
de rapporterer til Aage Greve. Tilsyn med ledningsnet og boringer varetages af Aage Greve i
samarbejde med Niels Christoffersen. De tager sig ligeledes af aflæsningen af vore målere, der i
de fleste tilfælde kan radio-fjernaflæses ved forbikørsel. I denne forbindelse skal nævnes, at vi
planlægger at udskifte målerne i september i år. Vi vil skifte til målere fra Kamstrup, som er et
dansk selskab og som flere af vore nabovandværker har gode erfaringer med. Udskiftningen vil
koste ca. DKK 550 000,-. VI havde oprindelig planlagt, at et ekstraordinært bidrag fra
andelshaverne skulle opkræves, men det ser ikke ud til at blive nødvendigt.
Jeg takker bestyrelsen for et godt samarbejde i såvel 2017 som tidligere år, da jeg forlader
bestyrelsen i dag, da jeg ikke længere får vand fra Lumsås Vandværk. Og specielt siger jeg en
meget stor tak til Aage og Niels for deres store arbejde med at få alt til at fungere
Til slut skal jeg minde om at de, der endnu ikke har gjort det, tilmelder sig til vor e-mail service.
2018-04-12 Ove Skytte
Der var enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning:
 En andelshaver stillede spørgsmål til den rapport Lundbeck har fået lavet vedr. de
stoffer der spildt inde på Lundbecks område. Hun oplyste at man ikke kunne få
det oplyst, da Lundbeck fortalte at det er en forretnings hemmelighed.
Hun opfordrede Lumsås Vandværk til at tage prøver for at undersøge for det.





Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.
En andelshaver takkede bestyrelsen for det store arbejde den gør for at få Lumsås
Vandværk til at virke i dagligdagen. Tak for en god bestyrelsesberetning.
Han opfordrede Lumsås Vandværket til at lave et åbent-hus arrangement i
sommerperioden for alle borgere tilknyttet Lumsås Vandværket og vise hvordan
tingene hænger sammen. Odsherred Kommune skulle også inviteres. Bestyrelsen
vil arbejde med forslaget, men der vil ikke blive tale om besøg inde på selve
vandværket.
Der blev spurgt om bestyrelsen havde drøftet hvordan man fremtidssikrer
bestyrelsen, eftersom Ove Skytte stopper, da han er flyttet fra området. Nogle af
bestyrelsesmedlemmerne er oppe i årene. Bestyrelsen svarede at det er svært at
finde afløsere, men at der allerede i dag er mulighed for at indvælge en yngre
andelshaver.
En anden andelshaver opfordrede bestyrelsen til at henvender sig til
Miljøstyrelsen og få oplyst hvilke stoffer der eventuelt kunne være i vandet
således at vandværket kunne få analyseret for disse stoffer.
En forbruger forespurgte om et vandspild ved Nordre Strandvej 12 hvor der en
lille sti. Hvem betaler for det vandspild? Det gør Lumsås Vandværk.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af alle fremmødte.
4. Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse
Aage Greve gennemgik regnskabet, som kan ses på hjemmesiden.
Der var spørgsmål om begrebet overdækning.
Kassereren gjorde rede for reglerne: Vandværker skal drives efter ”hvile i sig
selv” princippet. D.v.s at man ikke må tjene på vandet og derfor ikke samle penge
sammen. Der må kun spares op til planlagte arbejder.
Regnskabet blev godkendt af alle de fremmødte.
5. Budget for året 2018 blev fremlagt af kassereren. Det blev godkendt af alle fremmødte.
6. Valg af 3 medlemmer til Bestyrelsen
På valg var:
Aage Greve (villig til genvalg) Blev genvalgt
Benny Nielsen (villig til genvalg) Blev genvalgt
Bestyrelsen foreslog Morten Christensen, som blev valgt.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg var: Bendt Christiansen (villig til genvalg) Blev genvalgt.
8. Valg af 1 revisor
På valg var

Bent N. Hansen (villig til genvalg) Blev genvalgt

9. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg var: Ebert Threms (villig til genvalg) Blev genvalgt.

10. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag
11. Eventuelt
Der blev spurgt til om man kan se et vandspild hos de enkelte forbrugere på Lumsås
Vandværks overvågning. Det kan man ikke. Det bliver bedre med de nye vandmålere
Hvor længe kan vandrørene holde? Det kan man ikke svare på. Det afhænger af
materialet. Har man et hus med skjulte rør, skal man passe på. Det er især problemer hvor
man har sort jernrør der går over i kobberrør.
Referat fra generalforsamling bliver lagt ud på Lumsås Vandværks hjemmeside.
Aage Greve takkede Ove Skytte for hans indsats som bestyrelsesformand gennem 12 år.
Lumsås d. 15.04.2018

Lars Madsen, referent

Bjarne Egelund, dirigent

