Beretning til generalforsamling 2018.
Denne beretning angår perioden fra 26. august 2017 til 25. august 2018.
Periodens vigtigste opgaver
I denne beretningsperiode har de vigtigste opgaver været
1) renovering af rent vands tanken,
2) den daglige drift af vandværket,
3) renovering af boring 4,
4) arbejdet med at beskytte personoplysninger, samt
5) bestyrelsens sammensætning.

Renovering af rent vands tanken
I sommeren 2017 viste vandanalyser, at der var coliforme bakterier i vandet
fra rent vandtanken. Vi måtte derfor søge kommunens tilladelse til at etablere et UVanlæg til at rense vandet, før det blev sendt ud til forbrugerne, og indtil vi havde fundet kilden til bakterierne.
Vandanalyser viste, at bakterierne ikke stammede fra vandværkets boring, rørene derfra eller vandværkets filtere. De videre undersøgelser viste, at der var en sammenhæng mellem mængden af vand i rent vands tanken og antallet af bakterier. Jo lavere vandstanden var, jo flere bakterier var der.
Konklusionen blev, at der måtte trænge grundvand ind i bunden af tanken,
som ligger under vandværket.
Bestyrelsen besluttede i efteråret 2017, at det var nødvendigt at renovere rent
vands tanken; et arbejde til ca. 1,6 mio. kr.
Repræsentantskabets medlemmer blev orienteret om beslutningen, og på mødet i februar 2018 var der ingen indvendinger mod, at arbejdet var blevet sat i gang.
Vi har valgt at indrette rent vands tanken med 2 kamre, og vi har fået lavet
bedre adgang til de to nye tanke, som er støbt inden i den gamle tank. Det har så også
været nødvendigt at ændre på rørene til udpumpning af vand til forbrugerne.
Arbejderne blev afsluttet i juni måned. Arbejderne er ikke endelig afregnet,
men kommer som nævnt til at koste ca. 1,6 mio. kr. Arbejderne er finansieret foreløbigt af vandværkets indeståender. Det var også nødvendigt at få en kortvarig kredit
hos sparekassen. Regnskabsudvalget skal se på, hvor meget vi bliver nødt til at sælge
af vore værdipapirer.
Vi har af kommunen fået påbud om at nedbringe vore likvide midler. Vi har
oplyst til kommunen, at vandværket skal bruge sine likvide midler, herunder sine værdipapirer til at finansiere de kommende års investeringer. Det er vandværkets opfattelse, at kommunen accepterer, at vandværket har tilstrækkelige likvide midler til at
klare pludselige uforudsete udgifter.
Vandværkets drift
Under hele forløbet med renovering af rent vands tanken har den daglige drift
været helt normal. Vores vandværksbestyrer har løbende været i kontakt med Odsherred kommune og har aftalt brugen af UV-anlæg og udtagelse af vandanalyser med
kommunen.
Vandværket tager selvfølgelig de analyser, som myndighederne har bestemt,
vi skal tage. Vandværket har derudover valgt også at få analyseret for nogle af de pesticider, som andre vandværker har fundet i deres vand. Alle vore vandanalyser har
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vist, at vi har godt drikkevand, og at der ikke er spor af de pesticider, vi får analyseret
for.
For år tilbage har vandværket søgt oplysninger om, hvilke sprøjtemidler, der er
blevet brugt i områderne omkring vore boringer. På grund af fundet af coliforme bakterier har vandværket i perioder fået taget ugentlige prøver til analyse.
Renoveringen af rent vands tanken, udgifter til leje af UV-anlæg og de flere
analyser har alt sammen betydet, at regnskabet afviger fra budgettet, og at vi har måttet revidere vores anlægsprogram.
I flere år har udskiftning af målerbrønde og vandmålere stået på programmet.
Det er derfor glædeligt at kunne meddele, at vi er nået i mål med udskiftningen. Der
er ikke alle steder blevet sat en ny vandmåler straks efter fjernelse af en gammel og
udskiftning af en målerbrød. Nogle forbrugere har i den forbindelse fået gratis vand i
en kort periode.
Der har siden august 2017 været 2 ledningsbrud.
Der har siden august 2017 været 3 nye tilslutninger.
Renovering af boring 4
Boring 4 er blevet totalrenoveret i 2018. Bortset fra selve borehullet er alt fornyet med en pumpe og et nyt mindre borerør monteret indeni det gamle borerør og
tætnet mod dette, så der ikke kan komme forurening oppefra ned i boringen. Over jorden er boringen har boringen et mindre overjordisk hus.
Vandforbrug og spild
Der blev i 2017 oppumpet 96.408 m3 vand. Den solgte vandmængde var
86.671 m3. Vandværket havde et spild på 6.833 m3 og en spildprocent på 7,31. Spildprocenten har siden 2015 ligget noget højt, og det er et forhold, som bestyrelsen må se
nærmere på.
Hvis et vandværk har et spild på mere end 10%, skal vandværket betale en
strafafgift.
Selv om spildet har været større end i de tidligere år, er spildet dog acceptabelt
men bør ikke blive større.
Kommende opgaver
Vandværket har lavet en plan over opgaver, som skal laves i de kommende år.
Planen må revideres på grund af arbejdet med nye rent vands tanke. Men blandt kommende opgaver er bl.a. en ny hovedforsyningsledning ud over Klint sø, og nye iltningsblæsere på vandværket.
Bestyrelsens sammensætning
Siden august 2017 er der sket større forandringer i bestyrelsens sammensætning.
Jack Andersen udtrådte august 2017 og blev afløst af Per L. Nielsen
Erik Nielsen, som var indtrådt i juni 2017, udtrådte i januar 2018 og blev afløst af Jørgen Kruse.
Vandværkets formand igennem mange år, Svend-Erik Hougs, udtrådte i marts
2018 efter råd fra sin læge.

2

3

Den eneste tilbageværende suppleant, Margrethe Astasdattir, ønskede ikke at
indtræde, hvorfor bestyrelsen fortsatte med 6 medlemmer indtil repræsentantskabsmødet i juni 2018.
På repræsentantskabsmødet i juni 2018 blev Poul-Ejner Jensen og Jørgen
Kruse genvalgt til bestyrelsen, og Troels Tarpgård blev nyvalgt.
På et møde i juni 2018 har bestyrelsen konstitueret sig sådan
Formand: Svend Erik Hansen
Næstformand: Werner Lucas
Kasserer: Jørgen Vestergård
Referent: Jørgen Kruse
Medlemmer: Per Nielsen, Troels Tarpgård og Poul-Ejner Jensen
Bestyrelsen
Bestyrelsen holder i løbet af et kalenderår normalt 7 bestyrelsesmøder.
På alle møder drøftes vandværkets drift, administration og regnskab.
I begyndelsen af et år forberedes det første repræsentantskabsmøde i februar
måned, og der ses på hvorledes regnskabet er forløbet med henblik på regnskabsaflæggelse.
I maj måned gennemgås udkast til årsregnskab og repræsentantskabsmødet i
juni måned forberedes.
I efteråret arbejdes med budgetlægning for det kommende regnskabsår.
I 2018 har der været ekstra bestyrelsesmøder.
Dels for at færdiggøre arbejdet med at opfylde kravene i Persondataforordningen. Bestyrelsen har vedtaget en række dokumenter herom, og på vandværkets hjemmeside har bestyrelsen offentliggjort vandværkets persondatapolitik.
Bestyrelsen har haft 2 ekstra møder for at konstituere sig; først efter Hougs afgang; senere efter nyvalgene i juni måned.
Per Nielsen og Troels Tapgaard deltager møder i foreningen KVT (Kontaktudvalget for de private vandværker i Trundholm). Også Jørgen Kruse og Svend Erik
Hansen har været til møde i denne forening.
Bestyrelsen forsøger ved budgetlægningen hvert efterår at forudse det kommende regnskabsårs udgifter, som ud over de mere faste udgifter vil omfatte de arbejder, som skal sættes i gang.
Bestyrelsen prøver at lægge budget, så der er plads til uforudseelige udgifter.
Hjemmesiden
Vandværket har en hjemmeside med adressen www.nyrupvandforsyning.dk
Hjemmesiden redigeres af Werner Lucas.
Administrationsudvalget skal her i efteråret se på hjemmesiden, som vi tilstræber at holde opdateret.
Administrationen
Vandværkets administrative opgaver udføres af vores vandværksbestyrer, Peder Overgaard, og ikke mindst af vores kontorfuldmægtig, Kirsten Andersen, som
bl.a. står for alt med regnskaber, herunder også registrering af nye adresser for vore
forbrugere og ejerskifter.
Vandværket får ikke automatisk besked om, at en forbruger har fået en ny
adresse, eller at en ejendom har skiftet ejer. Det må vandværkets forbrugere selv huske at give besked om. Vandværket modtager flere gange meddelelse om, at der er
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aflæst vandmåler i forbindelse med et ejerskifte. Jeg vil derfor bruge lejligheden til at
sige, at vandværket ikke laver en opgørelse ved et ejerskifte. Vandværket laver kun
den årlige opgørelse i april måned. Det er derfor op til sælger og køber selv at lave en
refusionsopgørelse ved et ejerskifte.
Repræsentantskabet
Der skulle være valg til nyt repræsentantskab i efteråret 2017. Kun i område 1
blev der indleveret mere end 1 liste, hvorfor der blev afholdt valg i dette område. Valget blev opgjort i december 2017.
Det nye repræsentantskab begyndte sit arbejde på et møde i februar 2018, hvor
Leif Rahbek blev valgt som formand for repræsentantskabet og Bjørn Jensen som
næstformand.
Indtil videre vil adresse-, telefon- og mailoplysninger om medlemmer af repræsentantskabet ikke blive offentliggjort. Med de nye persondataregler vil det kræve
samtykke fra hvert enkelt medlem. Flere medlemmer har givet deres samtykke.
Vil man i kontakt med en repræsentant i sit område, kan man få adresse-, telefon- og mailoplysninger enten fra vandværkets kontor eller fra formand eller næstformand for repræsentantskabet.
I beretningsperioden har der været et godt og konstruktivt samarbejde mellem
bestyrelsen, formand og næstformand for repræsentantskabet og medlemmer af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har nedsat et udvalg, som har til opgave at gennemgå vandværkets vedtægter, som med de mange ændringer gennem de senere år
trænger til en helhedsgennemgang.
Andre forhold
Klager
I de senere år har vandværket fået et mindre antal klager. Det har bl.a. drejet
sig om, at forbrugere mente, at deres vandmåler har vist et for højt forbrug. Ved en sådan klage tilbyder vandværket at lade vandmåleren kontrollere af et uafhængigt institut. Er der fejl ved måleren, betaler vandværket for kontrollen og installerer en ny måler. Er der ikke fejl ved måleren, skal forbrugeren betale for kontrollen, Dette fremgår
af vandværkets regulativ pkt. 9.15. Regulativet kan ses på vandværkets hjemmeside.
En af klagesagerne har nu i næsten et år været under behandling ved et klagenævn i Viborg. I en anden sag har vi indgået en afdragsaftale. I en tredje sag har forbrugeren meldt vandværket til politiet efter at vandværket installerede en ny måler i
målerbrønden.
Bestyrelsen bestræber sig på at behandle alle forbrugere rimeligt, men også ligeligt.
Persondataforordningen
Som nævnt har bestyrelsen brugt megen tid på at opfylde kravene i persondataforordningen. Formålet med denne EU-forordning er, at vi skal beskytte de personoplysninger, vandværket har, mod at blive misbrugt.
På vandværkets hjemmeside har bestyrelsen offentliggjort sin persondatapolitik. Men arbejdet er ikke slut med de vedtagelser, bestyrelsen har taget her i foråret.
Vi skal følge op på de beslutninger vi har taget om at beskytte personoplysninger både
mod hackere og mod egen manglende omtanke. Vi må ikke sjuske med sikkerheden.
På bestyrelsens vegne
Svend Erik Hansen
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Vandforbrug og spild de seneste 5 år

Oppumpet
vand i m3
Udpumpet
vand i m3
Solgt vand i
m3
Spild i m3
Spild i %

2013
83.327

2014
90.829

2015
83.870

2016
91.457

2017
96.408

82.021

87.601

83.870

90.762

93.504

83.027

86.323

79.164

83.642

86.671

-1.306
0

1.278
1,46%

4.706
5,61%

7.120
7,84%

6.833
7,31%

Der skal betales strafafgift, hvis spildet overstiger 10% af udpumpet vandmængde.
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