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Generalforsamling 

Lørdag den 27. juli 2019 kl. 10.00 

Fårevejle Forsamlingshus, Kalundborgvej 23, 

4540 Fårevejle Kirkeby.  
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2018 

4. Budget 2019 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

Afbud fra Anders Pedersen (sygdom) 

 

Deltagere: 19 stemmeberettigede medlemmer 

 

 

Orla Zinck bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Revisor Hans Jørgen Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

 

2. Beretning 

Orla Zinck fremlagde bestyrelsens beretning: 

 

Der er sket en del på værket det sidste år. Jeg vil starte med analyser og vandkvalitet. Vi 

har rigtig godt vand! Og vel at mærke vand, der udover at smage godt, stadig er friholdt for 

diverse pesticider. Der har de sidste par år været meget diskussion om pesticider i dansk 

drikkevand og der er løbende fundet diverse rester i drikkevandsboringer rundt om i Dan-

mark, og der kommer tilsyneladende hele tiden nye stoffer til.  

 

Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke får nogen ”aha”-oplevelser og finder pesticider af en 

eller art i vores vand, så derfor fik vi lavet en analyse for potentielle pesticider, altså ting, 

man ikke er tvunget til at analysere for, men som muligvis kunne blive et problem på sigt. 

Resultatet var heldigvis også nul, men trods det, at vi troede, vi nu havde taget højde for 

mulige pesticider, så kommer der altså nye alligevel. Derfor er omkostningerne til analyser 

af gode grunde steget, hvis man betragter regnskabet hen over de sidste par år.  
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Det sidste pesticid, der dukkede op her i foråret, er stoffet CTA eller på dansk chlorothalo-

nil-amid-sulfonsyre, som er indført i den reviderede drikkevandsbekendtgørelse, der trådte 

i kraft 10. maj 2019. Iflg. den skal alle værker senest i november i år have analyseret for 

stoffet. Det venter vi jo ikke på, så derfor har vi sammen med Ordruplund som de første 

vandværker i regionen selvfølgelig fået analyseret for stoffet lige så snart der begyndte at 

blive diskussion om det. Og heldigvis er resultatet, at dette stof har vi heller ikke. Alle de 

analyser vi får udført lægges på hjemmesiden, hvor man kan følge med, hvis man er inte-

resseret. Så vi kan heldigvis stadig konkludere, at vi har godt og rent vand. 

 

Vi er i gang med at få fastlagt en mere nøjagtig alder på vandet, dette kan bruges til at 

estimere hvornår evt. pesticider ankommer til vores boringer, hvis det nogen sinde sker. 

Eks. hvis vandet er 20 år, behøves vi jo ikke at frygte pesticider der blev stoppet for mere 

end 30 år siden. Eller hvis vandet er 200 år, tager det stadig et stykke tid for de første pe-

sticider at nå vandlaget. Det antages at vandet er 60-70 år, men ingen ved det konkret. 

 

Vi har i årets løb fået renoveret vores rentvandstank og vores iltningstårn, slambassin inkl. 

et pumpesystem ved slambassinet. Det vil sige, at vores investeringer har været høje og 

Kim vil om lidt illustrere, hvad det i grunden er, pengene er blevet brugt på.  

 

Vi har haft en rigtig kedelig oplevelse i forhold til vores slambassin! I vinters fandt vi 2 døde 

rådyr i bassinet. Årsagen er, at der rundt om slambassinet selvfølgelig er et hegn for at for-

hindre, at folk falder deri. Men hegnet var kun omkring 1,20 højt og det vil sige, at det kan 

rådyr hoppe over. Så 2 stk. er altså hoppet over og kommet ned i slambassinet, hvorfra 

det var umuligt at komme op. Det har ikke noget med vandet i hanen at gøre, fordi slam-

bassinet bruges til at opsamle snavset vand, når man skyller filtrene. Men det er uaccepta-

belt og dybt tragisk. Og når rådyr kan komme over, kan børn måske også. 

 

Derfor er det nye system lavet, så der kun vil være vand i bassinerne, mens det bundfæl-

der sig, derefter bliver det tømt for vand. 

 

Vi har derfor også fået opsat et hegn om vores slambassiner, der er 180 cm høje, hvilket 

er en højde rådyr ikke kan hoppe over. Derudover har vi fået støbt 2 trapper – en i hvert 

bassin – så hvis der er en, der glemmer at låse lågen, og nogen eller noget forvilder sig 

derned, så kan man altså komme op igen. Derudover er de jo også fornuftige at have, når 

bassinerne skal renses, så man ikke skal kravle ned ad en stige.  

 

Mens renoveringen af værket har stået på fra september 2018 til marts 2019, har vi fået 

leveret vand fra Ordruplund/Asnæs, og derfor har værket kunne køre som det plejer, også 

selvom renoveringen har taget sin tid.  

 

Vi har haft forskellige brud på vores ledninger i årets løb og de bliver naturligvis løbende 

renoveret. Et af bruddene, der var stort – dvs. 8 m3 i timen – opstod ved grisefarmen og 

skyldtes et forkert samlet ledningssystem, dvs. tidligere tiders synder. Det er nu repareret 

så det virker, men selve ledningen skal udskiftes efter sommerferien. Derudover skal vi 

også have færdiggjort området omkring værket der, fordi der er lavet mange ændringer 
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osv., ligner en byggeplads af værste skuffe, og sådan skal værket selvfølgelig ikke frem-

stå. Vi har fra et medlem fået et forslag om at lade den mark, som værket ejer ved siden af 

værket, hvor drænledningerne går ud neden under, stå urørt, så det bliver et bedre om-

råde for sommerfugle, insekter m.m. Det er et fornuftigt forslag, så vi slår altså ikke læn-

gere græsset der.  

 

Vi arbejder løbende på at forbedre trykket på vores lavtryksområde, fordi det i højsæsonen 

kan være svært at opretholde et acceptabelt tryk nogle steder. Vi skal derfor bede om, at 

hvis nogen oplever et lavt tryk, så meld det til os. En ledetråd er, at en vandhane skal 

kunne fylde en 10 liters spand på under 4 minutter.  

 

Jeg nævnte sidste år, at vi har arbejdet med at få etableret et overvågningssystem i sam-

arbejde med SEAS/NVE. Arbejdet har kørt løbende siden, og vi forventer at sætte det i 

værk til foråret. Konkret betyder det, at hvis man får et brud på sit system fra målerbrøn-

den og ind til huset, dvs. en vandskade som reelt ikke har noget med værket at gøre, for vi 

skal kun interessere os fra værket til målerbrønden, så vil ejeren og værket få tilsendt en 

sms om, at der er noget galt, så man hurtigt kan få det udbedret og undgå en større vand-

skade.  

 

Konkret bliver der installeret en chip i elskabet og det koster selvfølgelig noget. Ligeledes 

vil der være en årlig driftsafgift. De endelige omkostninger er ikke forhandlet færdig, men 

det er vigtigt at pointere, at det under alle omstændigheder er en udgift, der vil blive inde-

holdt i værkets almindelige drift og altså på ingen måde vil betyde, at vandafgiften eller 

abonnementsafgiften til værket bliver hævet. Det bliver altså gratis for værkets medlemmer 

og konkret burde det betyde, at man kunne henvende sig til sit forsikringsselskab og sige, 

at nu har jeg en øget sikkerhed mod vandskade og så måske forhandle sig til en billigere 

forsikring.  

 

Det er også en fordel for værket, fordi det vil hjælpe os med at finde og isolere små brud 

på nettet. Vi har få store brud og de er nemme at finde. Det er meget sværere med de 

mange små brud, så det er en win-win sag. Vores synspunkt er, at det giver en øget sik-

kerhed for medlemmerne og et mindre vandspild og det er jo en god ting.  

 

Som det i øvrigt ses af budgettet for næste år, så fastholder vi igen i år prisen på vandet, 

som nu har været den samme i de 8 år vi har siddet i bestyrelsen. 

 

Afslutningsvis, som det også fremgår af regnskabet, har de mange investeringer naturlig-

vis kostet en del, og det giver selvfølgelig også afskrivninger, som igen medfører et teknisk 

underskud. Men værkets økonomi er stadig fin og vores likviditet er god. 

 

Nu vil Kim Sorgenfri tage over og med nogle konkrete billeder illustrere den renovering af 

værket, der er sket, så det var ordene fra mig. 
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Kim Sorgenfri holdt derefter et informativt oplæg med billeder af, hvordan vandværket fun-

gerer samt hvor, hvorfor og hvordan renoveringen er foretaget, samt svarede på spørgs-

mål fra salen.  

 

Der var spørgsmål fra salen om vandspild, kalkaflejringer og samt alder på vand og hvor-

dan man undersøger det.  

 

Vandværket har ca. 9 % spild, hvilket man hele tiden arbejder på at få ned.  

 

Til spørgsmålet om kalkaflejringer slog Kim fast, at han ikke ville svare på, hvad årsagerne 

kunne være, før der var svar på analyserne. 

 

Til spørgsmålet om hvordan man måler vandets alder forklarede Orla, at man kort fortalt 

skeler til store begivenheder som man ved, kan påvirke som fx, hvornår den første atom-

bombe sprang og så er det også noget med kulstofbindinger osv. Men det ER svært både 

at gøre og at forstå, fordi der er så mange holdninger til, hvad der er rigtigt! Det er langt 

nemmere på Grønland, hvor man kan bore en kerne ud af indlandsisen. det kan vi jo ikke. 

Og det er ikke alle der ved, hvordan man gør. Når man spørger den geolog, der er ansvar-

lig for vandværkerne, så aner hun det ikke. Vi forhandler pt. med et engelsk firma, så vi må 

se, hvad vi kommer frem til, men vi vil meget gerne vide det for at kunne vurdere om vi har 

grund til bekymring i forhold til pesticidernes vandring gennem jorden. 

 

Til spørgsmålet om, hvorvidt man undersøger vandet alder på alle boringer, svarede Kim, 

at det gør man naturligvis. 

 

Jann Larsen foreslog, at vandværket lavede en standardansøgning til forsikringsselska-

berne og lagde den på hjemmesiden. Kim forklarede, at når man var færdig med de tekni-

ske detaljer, så vil disse blive lagt i et dokument på nettet, som man kan hente og udlevere 

til forsikringsselskaberne, hvis man ønsker at forsøge at få forsikringen billigere, men det 

er jo op til selskaberne, hvordan de vil reagere. 

 

Det blev slået fast, at Skamlebæk Vandværk ikke stopper med at lave analyser. Det anses 

for meget vigtigt for hele tiden at være på forkant i forhold til at sikre vores gode vandkvali-

tet. 

 

Egebakken 7: Er imponeret over den måde I håndterer økonomi og vedligehold af vand-

værket. Det er fremtidssikret, og I arbejder på at gøre det bedre. I går også op i at vandet 

er rent. Det er godt! I foråret havde jeg problemer, det blev ordnet hurtigt. Så ros til jer! 

 

 

3. Regnskab 2018 

Hans Jørgen Larsen fremlagde regnskabet i hovedtræk og forklarede forskellige poster. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 
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