Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referat 7. november 2020
Lørdag d. 7. november 2020 afholdte bestyrelsen møde.
Deltagere: Kristian Jørgensen, Steen Rasmussen, Kim Skou og Steen Madsen
Fraværende: Ingen
Vandsamarbejde
SM gav en kort orientering om, hvad der var talt om på møde om vandsamarbejde d. 4. november 2020.
Der er fortsat ønske fra 6 vandværker om at indgå et fælles vandsamarbejde fsva. Pugholm, hvor tanken er,
at der skal etableres et fælles vandværk, der kan løse forsynings- og nødforsyningsproblematikken for de
involverede vandværker over tid. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 repræsentanter, der skal
finde rådgiver til at afdække behovet for ledningsføring for de seks vandværker i forbindelse med Pugholm,
samt vandværk på Pugholm for vandsamarbejdet, samt pris herfor. I forhold til kommunegaranti, så skal
der søges herom, og der er vi i vandsamarbejdet nødt til at kunne konkretisere projektet økonomisk. Dette
skal sammenholdes med den længerevarende prøvepumpning, som forventet afsluttet ultimo januar 2021.
Herefter forventes det, at vandsamarbejdet formaliseres med fælles selskab osv., såfremt prøvepumpning
giver de forventede svar på, at der er vand nok.
Vi er særligt opmærksomme på, at SM skal indgå i en eventuel styregruppe, når vi kommer så langt i
vandsamarbejdet, grundet vores nuværende projekt med vand fra Pugholm og indsigten heri. Vi vil også
prøve at sikre, at hvert enkelt vandværk ikke skal indgå en aftale med hver deres rådgiver, da det kan give
udfordringer i forhold til at sikre den bedste samlede løsning. Her tænkes på ledningsføring, trykbehov osv..
To do:
Vi skal have kigget på mulig midlertidig løsning fra 160/200 mm fra Otterup via Emmelev, og kan den også
dække Tørresøs behov? SM er tovholder her.
Vi skal have spurgt kommunen, om Tørresø og/eller Hasmark SKAL på vores midlertidige løsning, såfremt vi
får tilladelse til midlertidigt kulfilter. SM er tovholder her.
Boring 2
Da boring 2 nedre ikke viser tryk og aktivitet på ”uret”, så skal vi have kigget herpå asap.
To do:
SR tager fat i elektriker. Kan han ikke konstatere nogen fejl, så skal vi have fat i brøndborer.
Bestyrelse
Vi drøftede generalforsamling og fortsat virke i bestyrelsen. Kristian ønsker ikke at fortsætte, hverken som
bestyrelsesmedlem eller suppleant. SR ønsker genvalg. SM og KSR ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
I forhold til generalforsamlingen, så er det muligt at afholde denne i Otterup Hallen med op til 500
deltagere. Men bestyrelsen er bekymret for COVID 19 situationen. Timingsmæssigt ville det være ønskeligt
at kunne afholde en generalforsamling, når vi kender resultatet af den kommunale og politiske behandling
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af vores kulfilteransøgning. Da behovet for en generalforsamling ikke pt. er akut akut, så afventer vi lige
situationen, før vi træffer en endelig beslutning.
Der var enighed om, at det vil være en god ide at få revisor til at gennemgå regnskabet, og at vi får en skarp
dirigent, når generalforsamlingen skal afholdes.
To do:
SR hører Bøje, om han kan være dirigent.
Takstblad
Takstbladet skal indsendes til kommunen pr. 15. november 2020 og fordrer normalt, at regnskabet er
godkendt på generalforsamlingen. Dette kan grundet situationen ikke lade sig gøre, og vi ved, at andre
vandværker har fået ok fra kommunen til at udskyde generalforsamlingen/godkendelse af regnskab og
aflevere takstblad alligevel.
To do:
SM forhører sig hos kommunen om takstblad
SM sætter sig nærmere ind i forholdet med fastafgift og kubikmeterpris tilbage i tiden for fastsættelse af
takstblad for 2021.
Projekt Pugholm og vandsamarbejde
Vi har fremsendt et tilbud til lodsejer om erhvervelse af de to matrikler, hvor vores boringer er placeret. Vi
har tilbudt en pris, der er et gennemsnit af to uvildige vurderinger, og så er kommunen indstillet på at
meddele ekspropriationslignende vilkår, så lodsejer ikke bliver beskattet. Tilbuddet er i overensstemmelse
med, hvad vi må lovgivningsmæssigt i forhold til pris og ejerskab af jord, samt sagt ok til fra
vandsamarbejdet.
Da der i forbindelse med projekt Pugholm og vandsamarbejdet er tale om omfattende arbejde, selvom vi
også har EnviDan koblet på som rådgiver, så har vi i samarbejde med EnviDan kigget på, hvilke
arbejdsopgaver, som NFV sagtens selv kan varetage. Desuden er det aftalt med EnviDan, at der er en
kontakt-/ressourceperson i bestyrelsen for at sikre så smidigt et samarbejde, som overhovedet muligt.
Dette er SM, og der er aftalt aflønning af alt dette ekstraordinære arbejde for SMs vedkommende via
medgået tid af en enig bestyrelse. SM afleverer en status hver kvartal til bestyrelsen over medgået tid.
Referat:
Steen Madsen
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