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Lumsås Vandværk 
 
 

Referat af ordinær Generalforsamling den 6. september2020 kl. 11.00 i 
Lumsås Forsamlingshus 
 
Formand Niels Christoffersen bød velkommen til den – på grund af Corona-restriktionerne – 
udskudte generalforsamling. 
 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 
 
Som stemmetællere blev Lone Mathisen og Leif Jensen valgt. 
 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Egelund som dirigent. Bjarne Egelund blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægten. 
 
Der var 16 fremmødte og af dem var 14 stemmeberettigede. 
 
 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 
Vi startede i dag generalforsamlingen med mindeord for vandværkets formand og 
mangeårige administrator af vandværket, Aage Greve, der døde i november 2019. Ved 
Aages død mistede bestyrelsen en ihærdig og engageret formand og en betydelig viden og 
erfaring med alle vandværkets forhold. 
Aage bekendtgjorde ved generalforsamlingen i 2019, at han ikke ville genopstille ved 
generalforsamlingen i år. Aages pludselige død og hermed manglende mulighed for en 
løbende overlevering af alle opgaverne efterlod bestyrelsen med betydelige udfordringer. 
Bestyrelsen har derfor afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøder og vi har fået hjælp af 
formanden for VIO (Vandfællesskabet i Odsherred) samt flere af vandværkerne i 
fællesskabet til løsning af opgaverne. 
Ved udgangen af 2019 havde vandværket 600 forbrugere samt 12 hvilende medlemmer 
(afbrudte installationer). 
De 600 forbrugere fordeler sig således: 
Fritidshuse  …………….              422 
Helårshuse  …………….              142 
Landbrug/erhverv  ….                35 
Industri …………………..                  1   
Vandværket har i året udpumpet i alt 72.400 m3. Fra egen boringer er det 56.447 m3 (78%) 
og køb af vand hos GHT 15.953 m3 (22%). 
Den udpumpede mængde er fordelt således: 
Solgt til forbrugere     29.513 m3   (41%) 
Solgt til Lundbeck       30.579 m3   (42%) 
Vandspild                     12.308 m3   (17%) 
Der er således tale om et betydeligt vandspild, der dog er mindre end året før, idet 
vandværket i februar 2019 hyrede et lækagesporingsfirma til at gennemgå ledningsnettet. 
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Der blev fundet 6 lækager, herunder 2 lækager på hovedledningen. Udgiften til 
lækagesporing var kr. 32.000 og udgiften til reparation af lækagerne var kr. 30.000. Denne 
udgift var en god forretning for vandværket, da det afstedkom en større besparelse i 
betaling af skat på ledningstab. 
Herudover var det planen i 2019 at få udarbejdet en sektionsopdeling af ledningsnettet og 
installation af sektionsmålere således, at der skabes større mulighed for at få lokaliseret 
lækager og dermed få stoppet de store vandspild indenfor rimelig tid. Dette blev ikke 
iværksat og bestyrelsen arbejder nu videre med dette projekt. 
I 2019 trådte den nye kontrolprogram for vandanalyser i kraft. Det kan ses i regnskabet, hvor 
udgiften til vandanalyser er steget betragteligt. Udgiften skal dog ses i sammenhæng med  
ekstra prøvetagninger i forbindelse med fund af coliforme bakterier i oktober 2019 og 
udstedelse af påbud om kogeanbefaling. 
Årsagen til overskridelsen af coliforme bakterier blev ikke fundet – udover mistanke om 
sammenhæng med flere kraftige regnskyl i dagene op til prøvetagningen. Heldigvis faldt 
indholdet af coliforme bakterier til under grænseværdien efter 4 dage. 
Vandværket har i årevis haft udfordringer med indholdet af natrium i vandet og har derfor 
købt vand hos GHT. Det betyder at vi kan holde natriumindholdet under den gældende 
grænseværdi. Indtil foråret 2019 har vi købt 20% af vandet hos GHT. I 2019 er købet forhøjet 
til 25% for at holde grænseværdien (og i juni 2020 er købet forhøjet til 30%). 
Der har ikke været fund af pesticider eller andre målte parametre. 

 
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 ved denne 
takstændring skulle i 2019 primært dække udgiften til sektionering af ledningsnettet m.v.  og 
de efterfølgende år renovering af ledningsnettet og andre installationer. 
Som tidligere nævnt er sektionsopdelingen ikke iværksat, men merprovenuet anvendes til 
blandt øgede udgifter til vandanalyse og i 2019 til lækagesporing og reparation af 
ledningsnettet. 
Taksten er uændret i 2020. I 2020 har der været en særlig udgift til inspektion og rensning af 
vandværkets rentvandstanke på kr. 41.000. 
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 

• Kompensationer ved BNBO (Beskyttelsesnære boringsområder) 

• Hensættelser til renovering af ledningsnet 

På den baggrund agter bestyrelsen at anmode Odsherred kommune om godkendelse af en 
forhøjelse af det faste bidrag/driftsbidrag på 300 kr. (ekskl. Moms) pr. andelshaver med 
virkning fra 2021 (1/10 2020). 

 
Som det fremgår af dagens dagsorden pkt. 9 foreslår bestyrelsen, at vedtægten ændres 
således, at indkaldelse til generalforsamling fremtidigt sker pr. e-mail. I dag har ca. 2/3 af 
andelshaverne oplyst en mailadresse. Vi håber forslaget bliver godkendt. Kommunikation pr. 
e-mail vil øge vandværkets muligheder for at give orientering om driftsforstyrrelser m.v. 
Endvidere vil vi arbejde for, at give en bedre løbende information på vandværkets 
hjemmeside. 

 
I lighed med året før havde vi i 2019 en stand på Møllepladsen ved Lumsås Festivalen, hvor 
vi gav information om vandværket og besvarede spørgsmål. Denne aktivitet vil blive 
bibeholdt fremover. 
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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. 

 
Bestyrelsen har gjort sig visse overvejelser om fremtiden. Det er bestyrelses umiddelbare 
opfattelse, at de øgede krav til vandværkerne og særligt de økonomiske konsekvenser på 
længere sigt vil betyde, at mindre vandværker sammenlægges til større enheder. 
På kort sigt vil det være hensigtsmæssigt at indgå i et samarbejde med et nabovandværk på 
udvalgte områder. For Lumsås Vandværk vil det være naturligt at dette sker med GHT, hvor 
vi allerede nu har et samarbejde om levering af vand. Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid 
undersøge mulighederne nærmere. 

 
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 formandens beretning: 
 
Spørgsmål: 
Der blev stillet spørgsmål om man havde et overblik hvor mange der ikke havde e-mail. 
 
Svar: Mere end 2/3 af andelshaverne har oplyst en e-mail. Dem der ikke har e-mail, vil stadig 
kunne få information via brev. 
 
Spørgsmål 
Hvor dybt ligger de 3 vandboringer? 
 
Svar: Den dybeste ligger 71m nede. 
 
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Budget for året 2020 fremlægges 
 

               Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
 

               På valg: Bent Christiansen (Ønsker ikke genvalg) 
    Benny Nielsen (villig til genvalg)  

                
               Jean Luc Rabot blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
               Benny Nielsen blev genvalgt. 
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6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

 
På valg: Vakant 
 
Søren Winkel blev valgt som ny suppleant. 
 

 
7. Valg af 1 revisor 

 
               På valg: Bent N. Hansen (villig til genvalg)  
 
               Bent N. Hansen 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 følgende vedtægtsændringer: 
 
- §1 og §5: Trundholm ændres til Odsherred 

 
- §9, 2. afsnit: Indkaldelse til generalforsamlinger sker pr. e-mail med mindst 14 dages 

varsel. Det er andelshaverens ansvar, at holde vandværket opdateret med oplysninger 
til indvarslingen. Ønskes udsendelse med brevpost kan det ske ved skriftlig henvendelse 
til vandværket. 
Indkaldelse skal indeholde information om, hvor uddybende oplysninger om                          
generalforsamlingen kan tilgås. 
Generalforsamlingen skal afholdes i lokalområdet. 

 
               Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 

 
10. Eventuelt 

 
Intet. 

   
 
        Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 12,15 
 
 
 
        --------------------------------------                                           -------------------------------------------- 
        Bjarne Egelund, dirigent                                                    Niels Christoffersen, formand 
 


