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Nordfyns Vandværk 

Bestyrelsesmøde 04-01-2022 
Deltagere: Ena, Kim, Steen R, Ole, Steen M, Søren 
Afbud: Bjørn 
 

Facebook og DR 
Umiddelbart før jul var der lidt skriverier på de ”lokale” facebooksider. Vi vil opfordre alle, som er i tvivl om, 
hvordan tingene hænger sammen, om at kontakte bestyrelsen for at få dette afklaret.  

Med hensyn til DR-udsendelserne gør vi som bestyrelse ikke yderligere. De tre afsnit afspejler den proces, vi 
har været igennem, og med hensyn til valget af trailere for udsendelserne har vi på vores hjemmeside 
redegjort for vores synspunkter. 

Løn til anlægspasseren 
Vi har besluttet fortsat at aflønne normal pasning, vedligeholdelse og tilsyn med vandværket og 
Pugholmboringerne med kr. 10.000 pr. måned. 

Vi forventer, at de ekstraordinært mange timer, der har været forbundet med Pugholmaktiviteterne, vil blive 
reduceret kraftigt over de kommende måneder. Men vi må forvente, at det også i fremtiden kan blive 
nødvendigt at aflønne ekstraordinære opgaver på timebasis. 

Udskiftning af vandmålere 
Vi skal have udskiftet i alt 568 målere. De er bestilt og bliver leveret i slutningen af marts 2022, hvorefter 
arbejdet bliver sat i gang. 

 376 sidder i brønd med korrekt størrelse. 
 73 er placeret udenfor brønd (bryggers, kælder eller lignende) og kan uden videre udskiftes. 
 119 målere kræver også udskiftning af brønd. 

Steen M. udarbejder udbudsmateriale. Vi beder om priser for: 

 Udskiftning af måler. 
 Udskiftning af måler + brønd. 
 Montering af stophane på vores side af måleren, hvis der ikke allerede er en. 
 Udskiftning af stophaner på vores side af måleren, hvis de ikke længere er funktionsdygtige. 
 En pris pr. meter for udskiftning af stikledning ved udskiftning af brønd i skel på vores side, hvis 

denne stikledning er af metal (dette bliver naturligvis aftalt nærmere med den enkelte forbruger og 
selve udskiftningen sker for vores regning). 

 Det er et ubetinget krav, at arbejdet skal være afsluttet i 2022, da vi ellers får mere end én serie til 
stikprøvekontrol. 

De nye målere kan fjernaflæses. Når vi er kommet igennem udskiftningen af alle målere, så kan vi med fordel 
undersøge, om der er mulighed for med en overkommelig investering at få dækket vores område med 
antenner, så vi løbende får målinger. 
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Næste generalforsamling. Marts 2022 
Ud over de ordinære punkter iht. vedtægterne har vi følgende punkter som (også) kræver forberedelse: 

Ekstraordinær generalforsamling 
Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af den ene 
vedtægtsændring fra sidste generalforsamling. Vi indkalder til den ekstraordinære generalforsamling 
samtidig med indkaldelsen til den ordinære og afsætter ca. ½ time dertil umiddelbart før denne. 

Vandcenter Syd 
Søren og Ena tager som en begyndelse tråden op og indleder kontakt med Vandcenter Syd. Resultatet herfra 
gennemgås på næste bestyrelsesmøde, inden yderligere tiltag. 

Regnskab 
Kim, Steen M. og Marie gennemgår alle bilag til regnskabet med den interne revisor (Lene Henriksen), så 
snart de er bogført. Forventeligt i begyndelse af februar 2022.  

BNBO 
Spørgsmålet om BoringsNære BeskyttelsesOmråder er et varmt emne i vandkredse. Det handler om vilkår og 
størrelse af erstatning til berørte lodsejere, hvis/når der indføres restriktioner med hensyn til gødskning og 
sprøjtning i de områder, der forventes at blive udpeget. Der er mange knaster i dette, som slet ikke er 
afklaret. Både af økonomisk- og af juridisk art. 

Der afholdes en række seminarer og kurser om emnet. Steen R. holder os orienteret og deltager eventuelt. 

Beslutning om anvendelse af arealet (f.eks. salg af dele heraf eller forpagtningsaftale) omkring 
Pugholmboringerne kan først træffes, når bl.a. spørgsmålet om BNBO er endeligt afklaret. 

Beredskabsplan 
Ena tager fat i den eksisterende beredskabsplan med henblik på revision og tilpasning til den skabelon, som 
DVV har udarbejdet. Vi gennemgår dette på næste bestyrelsesmøde. I den forbindelse skal vi også have 
inddraget spørgsmålet om el-nødforsyning. Steen R undersøger dette forud for næste møde. 

Cybersikkerhed og cyberforsikring 
Vi skal have dette på plads snarest muligt efter den endelige etablering af det nye SRO-system. Søren 
undersøger muligheder via vores leverandør af SRO. Herunder om denne er tilkoblet nogle af de 
cybersikkerhedsprojekter, der er igangsat for vandværker (enkeltvis eller i forening). Derudover afklares 
forsikringsforholdene med vores forsikringsselskab. 

Øvrige 
Markvejen til de nye boringer 
Det er nødvendigt at få forbedret markvejen til boringerne. I yderste konsekvens vil det være nødvendigt at 
udlægge køreplader, hvis der bliver behov for at få mere tungt udstyr ned på pladsen. Kim undersøger 
nærmere. 

Elaftale 
Vi er opmærksomme på el som en væsentlig udgift, og selvom markedet pt. ikke er lukrativt til at indgå 
længerevarende aftaler, så kigger Steen R. ind på vores nuværende aftale for, om der alligevel skulle være 
noget at hente.. 
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Send mail om vandsamarbejde, når vi har rent vand selv 
Vi udskyder dette.  

Otterup Vandværk, Tørresø Strands Vandværk, Hasmark Vandværk (+Hasmarks Strand) og Ørritslev 
Vandværk er i gang med nogle nødforsyningsløsninger. Otterup Vandværk har meddelt, at de ikke vil være 
klar til yderligere tiltag det næste års tid 

Skal vi invitere suppleanten med til bestyrelsesmøder 
Vi tager stilling til dette efter næste generalforsamling. 

Tillæg til vandforsyningsplan 
I anledning af etablering af ledningsføring fra Otterup Vandværk til Hasmark Vandværk og videre til Tørresø 
Strands Vandværk har Nordfyns Kommune udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen. Vi har besluttet, at 
vi ikke indgiver et formelt høringssvar; men vil søge svar på nogle spørgsmål på anden vis. 

Kort over ledningsnet på hjemmesiden 
Vi lader kortet blive liggende på hjemmesiden. Vi henviser meget tydeligt til, at gravearbejde i nærheden af 
vores ledningsnet kræver opslag i LER (ledningsejerregisteret). 

Den gamle styringstavle fra Ørum Jensen 
Med etablering af det nye SRO-system er der ikke længere brug for den gamle styringstavle. Ørum Jensen 
hjemtager den gamle tavle. 

Oprydning efter sprinklerne ved vandværket 
Steen M sørger for at få fjernet rør mv. 

Næste mødedato 
Tirsdag den 8/2-2022 kl. 18:30 hos Ole (Egensegårdsvej 14) 

 

 


