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Mandag den 6. januar 2020 afholdte bestyrelsen møde. 

Deltagere: Kristian Jørgensen, Steen Rasmussen, Kim Skou og Steen Madsen 

Fraværende: Ingen 

Efter en hektisk periode med næsten daglig kontakt mellem medlemmerne, så mødtes bestyrelsen 
face2face for en status inden møde med kommunen om fremtidigt samarbejde. 

Efter megen skriveri mellem forvaltning og vandværket er det lykkes at få Henrik Boesen i tale, og derfor 
ser vi fortrøstningsfuldt fremad mod vores møde med kommunen senere i dag. Kl. 11 skal vi til møde med 
Nordfyns Kommune om fremtidigt samarbejde og handlingsplan for vandværket. Formålet er at få klarlagt 
roller og ansvar og lagt en plan for, hvordan vi kommer i mål med handlingsplanen, så vi kan se fremad.  

Vi har også via ihærdigt arbejde fra især Steen Rasmussen endelig fået Region Syd til at lave nærmere 
undersøgelser af en mulig punktkildeforurening i vores indvindingsområde, der måske kan forklare en del 
af forekomsten af pesticidresterne. Dette arbejde har regionen planlagt til 2020.  

Aflæsning af de elektroniske målere er blevet foretaget i weekenden, og det virker. Dog er der mange 
borgere, der ikke er klar over, at de ikke længere selv skal indmelde aflæsning, når de er skiftet over på 
elektronisk måler. Det skal vi blive bedre til at kommunikere ved de kommende udskiftninger. 

Steen Madsen har indklaget Fyens Stiftstidende for pressenævnet, da avisen har bragt citater fra ham uden 
godkendelse, ligesom der er brugt et billede uden tilladelse. Eftersom det ikke er første gang, at Fyens 
Stiftstidende siger et og gør noget andet, så har vi fundet det nødvendigt for at statuere, at man skal opføre 
sig ordentligt. 

Vi har fået godkendt vores takstblad for 2020 fra kommunen, så det er også på plads. 

Med baggrund i den ufatteligt store arbejdsbyrde, der har været igennem de sidste måneder og fortsætter i 
2020 i jagten på rent drikkevand, samt pasning af vandværk, pejling af boringer og renholdelse mv., som er 
hjemtaget fra ekstern leverandør, så blev det besluttet, at Steen Madsen som vandværkspasser mv. 
modtager kr. 10.000 pr. måned for de mange timers arbejde for Q4 2019 og Q1 2020 og så tages dette op 
igen på bestyrelsesmøde i februar/marts måned 2020. Bestyrelsen har også godkendt, at Steen Rasmussen 
kan sende en regning for medgået tid pga. stor arbejdsbyrde. 

Midt Regnskab har kæmpet en kamp for at få styr på de data, som er overtaget fra tidligere administrator. 
Dette har mildest talt været svært, da der har været mange fejl og mangler, samt aftaler, der ikke har været 
dokumenteret. Vi har samtidig modtaget en faktura fra tidligere administrator som vi har bedt om 
nærmere forklaring på. Herfra har vi intet hørt.  

Vi har i perioden modtaget orientering om, at både intern revisor og intern revisor suppleant ønsker at 
fratræde deres rolle, og dette har vi selvfølgelig accepteret. Efter juridisk bistand, så findes det ikke 
nødvendigt at vælge erstatninger herfor, da vi også har ekstern revisor, og der ikke står noget nævnt i 
vedtægter om, at vi skal have intern revisor. 
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Vi er indkaldt til møde med de øvrige vandværker på Nordfyn primo februar, hvor vi skal have de 
langsigtede briller på fsva. nødforsyning og samarbejde på tværs.  

Vi har nu fået undersøgt de første to af vores fire nuværende boringer og der er forskel på vandkvaliteten i 
den øverste og nederste del af boringerne. Det betyder, at vi fremadrettet kan lede det bedste vand ind på 
vandværket. Det bør give en positiv effekt på vores prøver på sigt. Ligeledes har vi indgået samarbejde med 
Teknologisk Institut og Killian Waters omkring optimering af vores filtre, biorensningsforsøg og 
dokumentation heraf. Dette er også indarbejdet i vores handlingsplan. 

Vi har fået vores nye hjemmeside i luften på samme adresse som den gamle. Det ser ud til at være gået, 
som det skal, og nu skal vi så have den fintunet, og i øvrigt oprettet en mailadresse til vandværket, så 
overlevering til kommende bestyrelser mv. kan gå gnidningsfrit og veldokumenteret. 

I forhold til udskiftning af målere, så kan vi nu se, at dette arbejde skulle have været tilendebragt allerede i 
2014. Dette er langt fra optimalt, at det ikke er sket, og vi skal snarest have dykket ned i den del og fundet 
ud af, hvad der er muligt, forsvarligt og fornuftigt i forhold til at få udskiftet de sidste cirka 600 målere. 

Boretilladelsen for Pugholm udløb den 1. december 2019. Vi har derfor ansøgt om ny midlertidig 
indvindingstilladelse, så vi holder den mulighed åben. Vi har dog ikke hørt fra kommunen i forhold til denne 
endnu.  
 

Vi er i bestyrelsen meget kede af den tone, som debatten omkring vandværket har på FB og i vores 
lokalområde, og vi ønsker ikke at bidrage til den tone. Vi er enige om at holde os til faktuelle udmeldinger, 
så snart det er os muligt at melde noget ud. Og så håbe at borgere/medejere har forståelse for, at ting 
tager tid, koster nogle penge og at det nuværende drikkevand ikke er farligt jf. styrelsen for 
patientsikkerhed!!! 

Beslutninger: 

SM orienterer VVS’ere om fortsat samarbejde. 

SM tager fat i elektriker angående fortsat samarbejde og her en forudsætning, at nuværende elektriker har 
back up, når han holder ferie og lignende, da vi ellers er for sårbare ved alarmer på vandværket. 

SM meddeler Gør det rent, at vi opsiger det samarbejde, vandværket har haft med firmaet, også selvom 
der ikke ligger nogen aftale herom. Blot så vi også her har vores sti ren. 

SM beder om at få kontrolprogram og de 10 prøveadresser udleveret fra kommunen, så vi eventuelt kan få 
dette optimeret. 

SM kommer med oplæg til nye vedtægter, så de kan være klar som forslag til generalforsamlingen. 

SM kommer med oplæg til ny beredskabsplan der for længst er forældet. 

Beslutningsoplæg omkring målerudskiftning skal udarbejdes, når vi er i mål med godkendelse af 
handlingsplan. 
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SM får bestilt mailadresse hos DVN. 

Så snart, at vi har fået godkendt vores handlingsplan, så vil vi invitere borgere og øvrige interessenter til et 
møde, hvor vi fremlægger vores plan ”på dansk”, så alle har mulighed for at se, hvad der foregår. Datoen er 
TBD. 

Referat: 

Steen Madsen 

 


