Lumsås Vandværk
Referat fra Generalforsamling 19. september 2021
1. Valg af stemmetællere og dirigent
Som stemmetællere blev Jytte Nielsen og Henning Andersen valgt.
Bestyrelsen foreslog Mads Bruun Petersen som dirigent. Mads Bruun Pedersen blev
valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
vedtægten. Der var fuld accept af generalforsamlingens udsættelse på grund af
restriktionerne i forbindelse med Covid-19.
Der var 25 fremmødte og af dem var 18 stemmeberettigede. Sammen med 2
fuldmagter var der således 20 stemmer.
2. Bestyrelsens beretning
I lighed med sidste år har vi været nødsaget til at udskyde årets generalforsamling, der
normalt afholdes i april - på grund af de gældende Corona/Covid-19-restriktioner.
Ved udgangen af 2020 havde vandværket 603 forbrugere samt 12 hvilende
medlemmer (afbrudte installationer).
De 603 forbrugere fordeler sig således:
Fritidshuse …………….
425
Helårshuse …………….
142
Landbrug/erhverv ….
35
Industri …………………..
1
Vandværket har i året udpumpet i alt 80.841 m3. Fra egen boringer er det 58.908 m3
(73%) og køb af vand hos GHT 21.933 m3 (27%).
Køb af vand hos GHT er steget fra 22% i 2019 til 27% i 2020, hvilket skyldes et
pålæg om forhøjelse af indtaget fra GHT til 30% i juni 2020 for at kunne overholde
grænseværdien for natrium-indholdet i det udpumpede vand.
Den udpumpede mængde er fordelt således:
Solgt til forbrugere 34.087 m3 (42%)
Solgt til Lundbeck
33.191 m3 (41%)
Vandspild
13.563 m3 (17%)
Den samlede udpumpning er i året steget med ca. 8.000 m3. Heraf er 4.500 m3 solgt
til forbrugerne, idet der i forbindelse med Corona fra marts måned har været flere i
sommerhusene end normalt. Endvidere er der solgt ca. 2.500 m3 mere til Lundbeck
og vandspildet er øget med ca. 1.000 m3.

Der er således tale om et fortsat stort vandspild. Der har i året været 5 ledningsbrud,
heraf et med et betydeligt vandspild, idet ledningsbruddet ikke kunne findes før et
lækagesporingsfirma blev hidkaldt. Dette ledningsbrud var på hovedledningen på
Oddenvej som skyldes en trykskade efter et strømafbrud i den vestlige del af Lumsås
og hermed på vandværket.
Der har i året ikke været problemer med vandkvaliteten – udover det øgede
natriumindhold, der som nævnt er løst ved øget indtag fra GHT Vandværk
Vi hævede taksterne med virkning fra 1. oktober 2018 således at det årlige
driftsbidrag blev 800 kr. og m3-afgiften blev 8,00 (ekskl. Moms). Merprovenuet kr.
120.000 årligt ved denne takstændring skulle dække udgiften til sektionering af
ledningsnettet og etablering af sektionsbrønde og de efterfølgende år renovering af
ledningsnettet og andre installationer.
Sektionsopdelingen er fortsat ikke iværksat, men merprovenuet blev i 2019 anvendt til
blandt øgede udgifter til vandanalyse og lækagesporing af vandbrud og reparation af
ledningsnettet.
Taksten har været uændret i 2020. I 2020 har der været en særlig udgift til inspektion
og rensning af vandværkets rentvandstanke på kr. 41.000 samt GPS-opmåling af
ledningsnettet – med henblik på en forbedring af vandværkets digitale kort.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke med de nuværende takster er mulighed for
at løfte de økonomiske udfordringer vi står overfor i de nærmeste år. Blandt andet kan
nævnes:
•
•

Sektionsopdeling af ledningsnet og etablering af sektionsmålere
Hensættelser til renovering af ledningsnet og installationer.

På den baggrund har vandværket fået godkendt takstbladet med en forhøjelse af det
faste bidrag/driftsbidrag på 300 kr. (ekskl. Moms) pr. andelshaver med virkning fra
2021 (1/10 2020).
Vandværket havde frygtet betydelige udgifter i forbindelse med betaling af
kompensationer i forbindelse med BNBO (beskyttelsesnære boringsområder).
Odsherred kommune har imidlertid i 2021 meddelt, at vandværkets 3 boringer alle har
fået risikovurderingen ”Lav risiko”, hvilket betyder, at den nuværende
arealanvendelse kan fortsætte uden særlige aftaler og hermed uden kompensationer.
I lighed med tidligere år havde vi i 2020 en stand ved Møllepladsen ved Lumsås
Festivalen, hvor vi gav information om vandværket og besvarede spørgsmål. Denne
aktivitet er gentaget i 2021.
Samarbejdet med de øvrige vandværker i VIO sætter bestyrelsen stor pris på. Der
afholdes en række relevante temamøder, der udarbejdes fælles indkøbsaftaler og der
er etableret en række netværk. Senest er der taget skridt til etablering af et samarbejde
om opgaven vedr. BNBO.
Som det fremgår af dagens dagsorden foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen
godkender, at der igangsættes en proces med henblik på sammenlægning med GHT
Vandværk. Det er bestyrelses umiddelbare opfattelse, at de øgede krav til
vandværkerne og særligt de økonomiske konsekvenser gør det nødvendigt at mindre
vandværker sammenlægges med større enheder.
Bestyrelsen håber at generalforsamlingen godkender forslaget.
Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle vores samarbejdspartnere: leverandører,
entreprenører, VIO og øvrige vandværker i kommunen. Samt tak til bestyrelsen for et
godt samarbejde.

Spørgsmål til formands beretning:
Spørgsmål: Der er fundet forurening i Korsør af PFOS. Hvad gør man i Lumsås
Vandværk?
Svar: Det er fastsat centralt, at der skal udtages prøver for PFOS i vandet og der er
ikke fundet noget.
Der er udpeget 139 arealer hvor man har mistanke om forekomst af PFOS.
Spørgsmål: Ligger Lumsås Vandværks boringer inde på Lundbecks område.
Svar: Det gør de ikke. Der er 3 boringer, der alle ligger øst for vandværket.
Spørgsmål: Kan man se resultaterne af analyserne?
Svar: Normalt bliver de lagt ud på Lumsås Vandværks hjemmeside, men den er nede
for tiden, så det er ikke muligt at se dem for brugerne. Dette vil snarest blive bragt i
orden.
Spørgsmål: Kender vi GHTs analyse resultat?
Svar: Vi kender kun svaret for det vand, der modtages i Lumsås Vandværk.
Spørgsmål: Hvorfor har man været tidlig ude og tage prøver for P-Fos?
Svar: Det er bestemt centralt.
Spørgsmål: Kan man tage mere end de 30% fra GHT man tager nu?
Svar: Det vides ikke med sikkerhed, men der har ikke tidligere været forsyningsproblemer.
Spørgsmål: Hvis Lundbeck udvider og man skal forvente at de skal bruge mere vand,
er det så en grund til at man vil sammenlægge Vandværkerne?
Svar: Det er ikke begrundelsen.
Spørgsmål: Efter nedbrud, er man overrasket over der kommer brunt vand ud af
hanen. Man kunne godt tænke sig et bedre varslings system, når der er problemer.
Når man er sidste bruger på et forsyningsledning og vandet står stillet, er der så risiko
for at sygdom?
Kunne man være ekstra opmærksom på, at give de bruger de ikke har ringledning,
besked?
Svar: Hvis der ikke er en ringledning på ens forsyning, så anbefales det at man lade
ens vandhane løbe et stykke tid.
Spørgsmål: Er det lovligt, at der er sparet penge op og de måske indgår i GHTs
fremtid?

Svar: Det er tilladt at spare op i Vandværker til øremærkede formål. GHT kan ikke
bare bruge pengene som de vil.
Spørgsmål: Har bestyrelsen en plan for fremtiden i forbindelse med en evt.
sammenlægning GHT?
Svar: Bestyrelsen har valgt at foretage henlæggelser til anlægsopgaver, der kan
iværksættes efter en sammenlægning med GHT.
Formandens beretning blev godkendt af alle.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Spørgsmål: Det virker underligt at alle i bestyrelsen ikke får nogen løn eller
godtgørelse. Det kunne tages op til næste generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for året 2021 fremlægges
Budgettet blev godkendt

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg:
Niels Christoffersen
Morten Christensen
Lars Madsen

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

Alle tre blev genvalgt uden modkandidater.

6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Der er ingen der ønskede at modtage valg.
Pladsen er derfor fortsat ledig.

7. Valg af 1 revisor
På valg:

Birgit Bilstrup (villig til genvalg)

Birgit Bilstrup blev genvalgt.

8. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg:

Ebert Threms (villig til genvalg)

Ebert Threms blev genvalgt.

9. Behandling af indkommende forslag
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamling godkender, at der indledes en proces
med henblik på sammenlægning med GHT Vandværk.
Baggrund for forslaget er dels de øgede krav til vandværksdrift, der kræver at
vandværket har en størrelse, der gør det muligt at ansætte faguddannet
personale og dels at skabe en større økonomisk robusthed og herved fastholde
en rimelig pris for vandforsyningen.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at vandværket fremtidigt er forsat forbrugerejet.
Valget af GHT Vandværk er faldet helt naturligt, da Lumsås Vandværk i dag
modtager 30% af det udpumpede vand herfra.
Processen for samarbejdet følger guiden om sammenlægning fra Danske
Vandværker med konsulentbistand fra Danske Vandværker.
Når sammenlægningsbetingelserne er færdigforhandlet skal
generalforsamlingen træffe beslutning herom i henhold til vandværkets
vedtægter
Spørgsmål: Er der lavet nogen for analyse mellem GHT, Lumsås Vandværk og
Ebbeløkke Vandværk?
Svar: Ebbeløkke har ikke været inddraget i drøftelserne om sammenlægning.
Spørgsmål: Er man sikker på at Ebbeløkke Vandværk ikke vil være en del af en
sammenlægning.
Svar: Det kan man ikke svare på, men Ebbeløkke Vandværk er bekendt med, at
GHT Van og Lumsås Vandværk har drøftet en sammenlægning.
Spørgsmål: Vil forbrugerne i Lumsås Vandværk stadig have indflydelse?
Svar: Det lægger GHT op til.
Stemmer for: 20 stk.

Stemmer imod: Ingen

Forslaget blev godkendt af de fremmødte.
Ingen andre forslag er modtaget.

10. Eventuelt
Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for arbejdsindsatsen.
Det er stadig meget vigtigt, at brugerne husker at sende deres mailadresser til
bestyrelsen - også hvis man får en ny.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen, hvorefter generalforsamlingen
blev afsluttet.

-------------------------------------Mads Bruun Pedersen, dirigent

------------------------------------Niels Christoffersen, formand

