Lumsås Vandværk

Generalforsamling 30. april 2022 - Referat

1.

Yalg af stemmetællere og dirigent
13 fremmødte og af dem 12 stemmeberettigede.

Bestyrelsen foreslog Mads Bruun Pedersen som dirigent. Ingen modkandidater.
Bent Nørgaard og Lise Hansen blev valg som stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 14 dages varsling
som

anfu i vedtægterne.

Ifølge vedtæ$erne skal generalforsamlingen være aftroldt i 1. halvdel af april.
Forsamlingen godkendte at generalforsamlingen blev aflroldt i 2. halvdel af april.

2.

Bestyrelsens berefiring
Forbrugere
Ved udgang en af 2021 havde vandværket 603 forbrugere samt I 6 hvilende
medlemmer (afbrudte installationer).
De 603 forbrugere fordeler sig således:

Fritidshuse
Helårshuse
Landbrug/erhverv

Industri

425

....

142
35

I

Indvinding og udpumpnins
Vandværket har i året udpumpet i alt 88.611 m3. Fra egen boringer er det 62.041 n3
(70%) og køb af vand hos GHT 26.570 m3 (30%).
Køb af vand hos GHT er steget fua 27% i 2020 til 30% i 2021 , hvilket skyldes et
påIæg om forhøjelse af indøget fra GHT til30% i juni 2020 for at kunne overholde
grænseværdien for natrium-indholdet i det udptrmpede vand.
Den udpumpede mængde er fordelt således:
Solgt til forbrugere 34.902m3 (39%)
Solgttil Lundbeck 35.263 m3 (40%)
18.446 m3 (21%)

Vandspild

Den samlede udpumpning er i året steget med7.770 m3 i forholdtilz}2l. Heraf er
815 m3 solgt til forbrugerre, idet der i forbindelse med Corona har været flere i
sommerhusene end normalt. Endvidere er der solgl2.072 m3 mere til Lundbeck og
vandspildet er øgetmed 4.883 m3.

Der er således tale om et ekstraordinært stort - og beklageligt - vandspild. Der har i
året været 2 store ledningsbrud med et betydeligt vandspild, idet ledningsbruddene
ikke kunne findes før et lækagesporingsfirma blev hidkaldt. Disse ledningsbrud var på
henholdsvis Stenstrupvej og Oddenvej. I begge tilfælde forsvandt vandspildet i den
offentlige regnvandskloak og kunne derfor ikke spores visuelt. Herudover har der
været 3 mindre ledningsbrud i sommerhusområdet.
Vandkvalitet
Der har i året været foretaget 16 vandanalyser på vandværket, ledningsnettet og
boringer. Der er foretaget analyse på et betydeligt antal parameffe, herunder pesticider
og PFAS-forbindelser.
Der har i året ilke været overskridelser af de gældende grænseværdier.
Takstblad
Vandværket fanti2l2l fået godkendt takstbladet med en forhøjelse af det faste
bidrag/driftsbidrag på 300 kr. (ekskl. Moms) pr. andelshaver med virkningfua212l
(ut0 2020).
Baggrunden for denne forhøjelse vat, *det efter bestyrelsens opfattelse ikke var
muligt, atLøfte 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

o
o

Det er planeo, at provenuot ved takstforhøjelsen hensættes
de anførte opgavsr.

til

senere gennemførelse

af

BNBO
Vandværket havde firygtet besdelige udgifter i forbindelse med betaling af
kompensationer i forbindelse med BNBO (bes§uelsesnære boringsomrader).
Odsherred kommune har imidlertidi202l meddelt, at vandværkets 3 boringer alle har
ffiet risikovurderingen "Lav risiko", hvilket betyder, at den nuværende
arealanvendelse kan fortsætte uden særlige aftaler og hermed uden kompensationer.

Information
Vandværkets hjemmeside har i en periode ikke været opdaterettilstrækkelig. Ved
seneste generalforsamling i september 2027 tllkendegav bestyrelsen, at dette ville ske
snarest muligt. Denne opdatering er sket i oktober 2021 ogløbende opdateringer er
efterfølgende lagt på hjemmesiden.
I lighed med tidligere år havde vi i2021en stand ved Møllepladsen ved Lumsås
Festivalen, hvor vi gav inforrnation om vandværket og besvarede spørgsmål. Denne
alctivitet forventes ikke gentag et i 2022,
Samarbejde
Samarbejdet med de øwige vandværker i VIO sætter bestyrelsen stor pris på. Der
aftroldes en række relevante temamøder, der udarbejdes fælles indkøbsaftaler og der
er etåbleret en række newærk.

Proces sammenlægning med GHT

Efter forslag fra bestyrelsen blev det ved generalforsamlingen i september 2021
godkendt, at der igangsættes en proces med henblik på vandværkets sammenlæping
med GHT Vandværk.
Processen blev indledt med et møde mellem bestyrelseme for henholdsvis Lumsås
Vandværk og GHT Vandværk i november 2021.I mødet deltog en konsulent fra
Danske Vandværker. Konklusionen i dette møde var at begge bestyrelser er positivt
indstillet på en fremtidig sammenlægning og at der arbejdes videre med en
værdiansættelse af de to vandværkers aktiver - med henblik på udarbejdelse af forslag
til sammenlægningsbetingelser.
Arbejdet med værdiansættelsen er i gang. For Lumsås Vandværk er der en særlig
udforfuing i forbindelse med værdiansættelse af ledningsnettet. Vandværkets
ledningsnet er opmålt til knap 35 km råvandsledninger, hovedledninger og
stikledninger. Vi har begrænset kendskab til ledningernes alder, materiale og
dimension, hvilket er en forudsæfuing for værdiansættelsen. Et oplæg til
værdiansættelse forventes at foreligge efter sommerferien}0Z2, således at der kan
arbejdes hen imod et udkast til sammenlægningsbetingelser i efteråret 2022.

Afslutnins
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 formandsberetning.

Spørgsmål:

Bliver den viden man får nu skrevet ned?

Svar:

bliver giort, hver gang man opdager noget nyt
Thvilum, firmaet som tegner ledningsnettet op, indtegner alle de
oplysninger, man finder. Sker der en graveskade, så står det også
på kortet.
Det er især hvilken størrelse, materiale og alder ledningsnettet har,
Ja det

der mangler.
Vi kan være nødt til at gætte os frem
steder på ledningsnettet.

Spørgsmål:

Svar:

til

disse oplysninger visse

Hvordan finder man ud af hvad det kommer til at koste at
sammenlægges med GHT?
Begge vandværker bliver værdiansat og ud fra det, finder man ud
afhvad det har afbetydning for andelshaverne.

Spørgsmål:

Ved man hvor stor en del af ledningsnettet der er jemrør?

Svar:

Det gør man ikke præcis.

Spørgsmål:

Ved man om der er PFAS-forbindelser i drikkevandet?

Svar:

Der er ikke fundet noget i Lumsås Vandværks vand.

Der bliver analyseret for det.
Formandens beretning blev godkendt af alle.

3.

Det reviderede regnskab fremlægges

til godkendelse

Spørgsmål:

Er det i orden at lave en overdækning til fremtidige reparationer?

Svar:

Ved godkendelsen af vandværkets takster har Odsherred
kommune accepteret hensættelser til renovering af ledningsnet
m.v. som det er fremlagt.
Kommunen holder øje med at det ikke bliver for stort i forhold
fremtidige projekter.

Regnskabet blev godkendt af alle.

4.

Budget for året 2021fueølægges
Elregningen vil med stor sandsynlighed stige fremover.
Budgetforslaget blev godkendt af alle.

5.

Yalgaf 2 medlemmer til bestyrelsen
Påvalg:
(villig til genvalg)
Benny Nielsen (villig til genvalg)
Jean Luc Rabot

Ingen andre ønskede at stille op.
Begge blev genvalgt

6.

Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
Påvalg:
Søren Winkel

(villig til genvalg)

lngen andre stillede op.
Søren blev genvalgt.

7. Valgaf l revisor
Påvalg:
BentN. Hansen (villig til genvalg)
Ingen andre stillede op.

til

Bent blev genvalgt.

8.

Valg af I revisorsuppleant
På valg:
Ebert Threms (villig

til genvalg)

Tngen andre stillede op.

Ebert blev genvalgt

9.

Behandling af indkommende forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

10. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til hvordan man aflæste vandmåIerne hos
forbrugeme.
Det bliver aflæst elektronisk, ved at køre rundt i Lumsas Vandværks område.
Det tager ca. 4 timer at aflæse de ca. 600 vandmålere. I ud af disse er defekt, så
den ikke kan aflæses elektronisk. Der er bestilt nye vandmålere, som kan
komme til oktober.
Da alle skulle aflæses manuelt før i tiden, tog det 8 dage.

Er det muligt at ffi en løsning tilfiemaflæsning af vandmåleren i sit
sommerhus? Det er en fordel, når man udlejer sommerhuset.
Der findes faktisk en løsning, men den tilbyder vi ikke p.t., idet erfaringerne
viser, at målingerne ikke er stabile.

Kommer der en bedre løsning i fremtiden, kan det være muligt at vi tilbyder
den.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen, hvorefter generalforsarnlingen
blev afsluttet.
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Niels Christoffersen, formand

