
Bestyrelsesmøde 04-05-2022 
Deltagere: Steen M, Steen R, Ena, Ole, Kim, Bjørn, Søren 
Stig Grønvold, Vand Schmidt deltog under det første punkt 

bm_2022_05_04.docx Side 1 af 2 
 

Nordfyns Vandværk 

 

Møde med Vand Schmidt 
Formålet med inddragelse af Vand Schmidt var at få en dialog om fremtidige tiltag på vandværket med 
særligt henblik på fastholdelse og forbedring af forsyningssikkerheden. Vand Schmidt har i kraft af arbejdet 
med renovering af filtrene i efteråret 2021 fået et godt kendskab til vores vandværk. Følgende blev drøftet: 
 

 Vi skal snarest have sat gang i den sidste af de to Pugholmboringer (128.225). Vi har været forhindret 
i dette, da det ikke har været muligt at få køretøjer frem til den. Vand Schmidt er rekvireret til at 
gennemføre den nødvendige oprensning af boringen. 

 Vi iværksætter en nærmere undersøgelse af mulighederne for en opdeling af de to rentvandstanke, 
der i dag fungerer som forbundne kar. Formålet hermed er blive i stand til at imødegå en biologisk 
forurening.  

o Rentvandstankene skal undersøges nærmere. 
o Derudover skal det undersøges, om der er fuld overensstemmelse mellem de eksisterende 

tegninger og de faktiske forhold 
 Det er tanken, at to af de tre filtre kobles på den største rentvandstank, og at det tredje filter kobles 

på den mindste-. 
 Når der alligevel iværksættes ombygning, skal vi sikre let adgang til fremtidige udvidelser af 

vandbehandlingen. 
 

Vand Schmidt forventer at skulle bruge nogle dage i vandværket til disse undersøgelser, hvorefter vi kan 
træffe nærmere beslutning i efteråret 2022. 

Status på køreveje til boringerne på Pugholm 
Vejene er næsten færdige. Det eneste, der mangler, er de 15 cm toplag. Men det er allerede nu muligt at få 
tungere køretøjer frem til begge boringer. 

Forretningsorden mv. 
Steen M har udarbejdet udkast til forretningsorden og ansættelsesaftale. Vi behandler dette endeligt på 
næste møde. Forud for næste møde har vi alle kommenteret forslagene. 

Ny revisor 
Vi er i dialog med BDO om revisionsopgaven. De betjener i forvejen en række andre vandværker 

Udskiftning af målere 
Levering af nye målere 
Det har holdt hårdt; men leverandøren har nu bekræftet at målerne leveres midt i maj 2022. 

Gennemgang af regninger fra tidligere 
På generalforsamlingen opstod der lidt forvirring omkring de udgifter, som nogle forbrugere muligvis var 
blevet pålagt i forbindelse med flytning af målere til skel i begyndelsen af 2010’erne. Bestyrelsen ved Ena har 
gennemgået regninger, som er udstedt af vandværket tilbage til 2014. Vandværket har kun udstedt ganske få 
regninger til andelshavere (for andet end vandforbrug) i denne periode. Vi kan ikke ud fra disse fakturaer 
præcis se, hvad de omfatter. Disse forbrugere vil blive kontaktet for at opnå afklaring om eventuel refusion. 
Endvidere har bestyrelsens talt med daværende administrator, der også fortæller, at ingen forbrugere har 
modtaget regninger udelukkende på, at en måler af den ene eller anden grund skulle flyttes. 

Den daværende bestyrelse udsendte i 2010 en vejledning/orienteringsskrivelse om dette og gjorde heri klart 
opmærksom på, at alle omkostninger til etablering af målerbrønd ved skel skulle afholdes af forbrugeren.  
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I forbindelse med den forestående udskiftning af vandmålere bliver det nødvendigt at udskifte et antal Ø30 
brønde med Ø40 brønde for at få plads til de nye og lidt større vandmålere. Det er denne udskiftning, som 
vandværket afholder udgiften til. Hvis målerbrønden af andre årsager skal skiftes eller flyttes, skal 
omkostningen afholdes af forbrugeren. Siden 1996 er alle omkostninger vedrørende etablering af 
målerbrønd blevet afholdt af forbrugeren. 

Samarbejde med øvrige vandværker 
Steen R kontakter den nye formand for Otterup Vandværk med henblik på sondering af muligheder for 
samarbejde om nødforsyning af dels drikkeklart vand og dels råvand.. 

Øvrige – orientering 
 Der udkom 2 revisioner af drikkevandsbekendtgørelsen i 2021. Med virkning fra 1. juli 2021 blev 

dispensationsreglerne for overskridelse af kravværdier for de såkaldte ikke-relevante 
nedbrydningsprodukter fra pesticider (herunder desphenylchloridazon) ændret, så der under særlige 
omstændigheder kan opnås en tredje dispensation. Den seneste revision af 
drikkevandsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2022, har videreført dette. Vi har besluttet, 
at vi ikke vil arbejde med dette i forhold til Agernæsboringerne.  

 Der er monteret stik til nødforsyning med el fra generator på vandværket. Tilsvarende bliver etableret 
på Pugholm snarest. 

 Søren kontakter Kalundborg El med henblik på at skaffe adgang til SRO-systemet med personlig 
sign-on for Steen M og Søren. 

Næste møde 
Tirsdag den 6. september 2022 kl. 18 hos Ena. 

 


