
Nordfyns Vandværk 
CVR: 5870 1718 

Borgermøde 5. marts 2020 
 

 

1 
 

Torsdag den 5. marts afholdtes borgermøde i Bårdesø Forsamlingshus 

Aftenens program:  

1. Velkomst, præsentation af ordstyrer, referent, indlægsholdere og praktisk info ved formand Steen 
Madsen 
2. Bestyrelsens status ved formand Steen Madsen 
3. Hvad foregår der ”under jorden” på vores kildeplads ved Jørgen Krogh Andersen, DVN 
4. Fremtidens kildeplads ved Karen Damgård Hansen, Vandnatur ApS 
5. Spørgsmål fra borgerne 
 
1: Velkommen til de deltagende ved formanden.  

Formanden ønsker en rigtig god og saglig aften. Det er nu, at alle kan få svar på de spørgsmål, der måtte 
være. Derudover fremlægges hvad der sket siden vi havde generalforsamling og til i dag, samt hvad 
kommer der til at ske i fremtiden.  

Ordstyrer er Michael Hansen, TV2, referent er Maria Skou Jensen, PwC. Med os har vi også Jørgen Krogh 
Andersen, DVN, Karen Damgård Hansen, Vandnatur ApS og administrator MidtRegnskab. 

Tak til Bårdesø Forsamlingshus for at ligge hus til og for indskrivning af medejere. 

Praktisk:  

• Der er ikke mulighed for at stille spørgsmål undervejs i de tre første indlæg 
• Mødet bliver optaget lydmæssigt i forhold til referat 
• Pressen er til stede repræsenteret ved Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn 
• Vi vil meget gerne have mobilnummer og e-mail på dem, der endnu ikke har opgivet det til 

bestyrelsen. Send derfor gerne mail med navn og adresse til: kontakt@nordfynsvand.dk 
• Administrator for NV, Midt Regnskab er til stede i salen. De kan kontaktes på: 21224880 samt 

kontakt@midtregnskab.dk – de skal kontaktes vedr. måleraflæsninger, afregninger og andet 
administrativt 

• MS Revision har ikke længere noget at gøre med NV. 

2: Bestyrelsens status ved formand Steen Madsen - Hvad er der sket siden generalforsamlingen? Hvorfor 
har vi gjort, som vi har gjort? 

Bestyrelsen:  
• På generalforsamlingen blev fem medlemmer samt én suppleant valgt til bestyrelsen 
• Ved konstitueringen meldte ét medlem sig straks ud 
• Herefter blev konstitueringen udskudt til den følgende dag, så suppleanten kunne deltage 
• Forud for konstitueringen dagen efter meldte endnu ét medlem sig ud 
• Efter juridisk vejledning konstituerede bestyrelsen sig bestående af fire personer 
• Bestyrelsen arbejder frivilligt i bestyrelsen. Alle varetager almindeligt arbejde ved siden af, ligesom 

alle har et privatliv og en familie. Der gives en bøn om, at folk skal respektere dette - og skille 
tingene ad. 

 
Overdragelse fra tidligere bestyrelse:  

• Det tog det en rum tid, inden vi fik noget materiale fra den tidligere bestyrelse 
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• Her blev det konstateret, at der ikke var meget dokumenteret fsva. aftaler med leverandører, 
lodsejere og interessenter i øvrigt 

• Flere ting lå lokalt på en server og ikke i skyen. Der lå heller nogen plan for udskiftning af målere 
etc. 

• Vi kunne desuden konstatere, at vi ikke havde - og aldrig har haft - tilladelse/dispensation til 
kulfilterrensning, selvom det står i årsrapport for 2018. Dette er en fejl. I er velkomne til at rette 
henvendelse til kommunen herom 

• Datamaterialet på alle medejere (navn, adresse, hvornår betaler man osv.), var også mangelfuldt 
 

Status efter overdragelse fra tidligere bestyrelse: 
• Vi har ufarligt vand, jf. dispensation som Nordfyns Kommune har udstedt gældende til 1. juni 2022 
• Man har selv valgt at igangsætte to boringer på Pugholm uden at have overblik over, hvad dette vil 

koste, og uden at høre de øvrige vandværker på Nordfyn, om de vil være med 
• Ingen kan garantere, at der er rent vand og påkrævet mængde på Pugholm 
• Vi er langt bagefter med at udskifte forældede målere. Dette skulle have været gjort tilbage i 2014. 

Lovgivningen siger, at de skal skiftes. Bestyrelsen har haft møde med lokale VVS’ere, og der bliver 
lagt en plan for udskiftning af de sidste 600 målere 

• På daværende tidspunkt havde vi ikke fået tjekket vores boringer. Der er desuden ikke 
kontraventiler herpå, hvilket muliggør sammenløb mellem boringer.  

• Vi kendte ikke kvaliteten af det vand, vi fik op af jorden.  
 

Vejen frem: 
• Efter samråd med Rambøll satte vi Pugholm på pause på en sådan måde, at vi kunne genoptage 

arbejdet senere 
• Vi indgik samarbejde med en rådgiver, som ikke er Rambøll eller VandCenter Syd, men DVN 
• Vi startede en undersøgelse af vores nuværende boringer, og fik sikret, at de overholder gældende 

krav  
• Vi kontaktede flere virksomheder for at med henblik på at overdrage administrationen af NV. Dette 

skete på baggrund af et ønske om en bedre økonomisk aftale samt for at fremtidssikre vores 
løsninger, så alt data ligger i skyen, og det er tilgængeligt. 

• Vi kontaktede lokale leverandører for at sikre, at akutte opgaver stadig kunne blive løst. Tak for 
velvilje til dem 

• Vi hjemtog opgaver som rengøring, renhold og pejling for at have styr på omkostninger 
• Vi har indført et nyt kvalitets- og ledelsessystem på vandværket, så vi har fuldstændig styr på alt og 

alt logges 
• Vi orienterede Regionen om en mulig punktkildeforurening i vores indvindingsområde 
• Vi inviterede ”rentvandnu-gruppen” til dialog, men vi modtog et nej tak 

 
Hvorfor gjorde vi det? 

• Vi valgte en anden rådgiver end VandCenter Syd, fordi vi tror på, at vi kan redde vores nuværende 
kildeplads. 

• Vi tror på, at vi kan lave en fælles løsning omkring Pugholm med de andre vandværker på Nordfyn. 
Dermed bevarer vi vores mulighed for, at vi selv kan bestemme på vores vandværk 

• Vi satte Pugholm på pause, så vi havde mulighed for at få de andre vandværker på Nordfyn med til 
at løfte opgaven - både i forhold til viden og økonomi 

• Administrationen har aldrig været i udbud og virkede voldsomt dyr. Ligeledes var det en meget 
skrøbelig løsning med en lokal server, meget udokumenteret viden og aftaler der ikke var 
nedskrevet 
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• Hvis omfanget af punktkildeforureningen er som frygtet, så påvirker det i den grad vores 
nuværende kildeplads 

• Alt andet lige, så vil det være meget billigere at redde vores nuværende kildeplads, hvis det kan 
lade sig gøre. Pugholm kan løse udfordringen med nødforsyning på sigt. 

• Vi ville have fakta på plads i forhold til vores egen kildeplads pga. risikoen for overløb, utætte 
boringer mv. 
 

Hvad har vores handlinger medført? 
• Vi har stadig ikke lov til at benytte kulfilter til midlertidig vandrensning, men det vil vi ansøge om 

igen 
• Vi har fået en væsentligt billigere administration af vores vandværk, vi har fået flyttet flere ting i 

skyen og vi har øget datakvaliteten væsentligt 
• Vi har fået testet vores boringer og monteret kontraventiler mv., så vi er sikre på, at vi ved, hvad vi 

måler på 
• Ved at adskille vores vand i boringerne i øvre og nedre, har vi allerede nu en signifikant effekt på 

vores råvand såvel som drikkevand 
• Vi har igangsat en række forsøg i samarbejde med Teknologisk Institut (TI) og Kilian Water (KW), 

som Jørgen vil fortælle mere om 
 

Vores vand lige nu:  
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Hvad så nu?: 
• Vi vil gerne, i fællesskab med flere andre Nodfynske vandværker, teste vandkvalitet og mængde på 

Pugholm. Dog er der pt en konkret udfordring med lodsejer. Lodsejer mener, at vores aftale er 
udløbet. Det mener vores rådgivere ikke. Vi håber, at lodsejer vil indgå i en dialog, så vi kan undgå 
at involvere advokater. 

• Ovennævnte vandværker har givet tilsagn om, at såfremt der findes tilfredsstillende kvalitet og 
mængde, så vil man i fællesskab arbejde mod en løsning med ledningsføring og evt. et nyt 
vandværk. 

• Vi arbejder videre med testforsøg med TI og KW, ligesom vi vil opbygge nogle naturlige 
infiltreringszoner til det mest ”beskidte” råvand for at sikre vores kildeplads - også på lang sigt. 
Dette vil Karen fortælle mere om 

• Vi ansøger igen om at opsætte et lejet kulfilter anlæg i min. et år og maks. til dispensationens 
udløb. Dette er for at sikre rent vand her og nu. Det kan vi gøre til en pris inkl. driftsomkostninger 
på cirka kr. 300 pr. måler. Anlægget kan placeres udenfor vandværket 

• Vi vil holde Regionen op på, at punktkildeforureningen skal undersøges i 2020 
• Vi vil lave en plan for, hvordan vi får udskiftet de sidste cirka 600 målere asap. 

 
Økonomi:  
• Ingen får honorar for at arbejde i vandværkets bestyrelse 
• Steen Madsen er ansat som vandværkspasser. Han er samtidig ansvarlig for opdatering af 

hjemmeside, aflæsning af målere, alarmer, rengøring, renhold og pejling mv. Lønnen herfor udgør 
pt kr. 10.000 pr. måned 

• Udgifterne til administration, hjemmeside, rengøring, renhold og pejling mv. er således faldet fra 
kr. cirka 325.000 i 2018 til at være cirka 225.000 i 2020, som er det første hele regnskabsår for den 
nye bestyrelse*. *Der tages forbehold for, at tallene ikke er 100 % sammenlignelige mellem de to år, og at 2020 ikke er afsluttet 

endnu 
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Regnskab og revision:  
• Både intern revisor og intern revisor suppleant har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte deres 

funktionr af personlige årsager. Jf. juridisk bistand er det ikke nødvendigt med sådanne, når regnskabet 
revideres af ekstern revisor 

• Regnskabet for 2019 præsenteres på årets generalforsamling. Det revideres af ekstern revisor Steen 
Søgaard 

• Vi må ikke udlevere bilag osv. til medejere, da vi skal overholde persondataloven, og ikke er omfattet af 
offentlighedsloven som privat vandværk. 
 

Vedtægterne:  
Det er bestyrelsens holdning, at vedtægterne for NV trænger til en opdatering. Det bør blandt andet sikres, 
at store investeringer skal godkendes på en generalforsamling, at generalforsamlingen bør flyttes frem til f. 
eks. marts måned (da regnskabet følger kalenderåret), at tilstedeværelsen af 2/3 af alle medlemmer bør 
diskuteres i forhold til afstemninger og generelt bør vedtægterne gennemskrives for læsbarhed og 
fortolkninger. I dag er det faktisk sådan ifølge vores vedtægter, at formand og et bestyrelsesmedlem alene kan beslutte en investering på flere 

milliarder kroner!!! 
 

3: Hvad foregår der ”under jorden” på vores kildeplads ved Jørgen Krogh Andersen, DVN 

1. DVN / VandNatur – Teknologisk Institut, Kilian Water,  
PC Brøndboring, NFV – kaldet arbejdsgruppen 

2. Plan A, B, C – Samarbejde med NFV om at ”redde kildeplads” 
3. Plan A – hurtigt rent drikkevand (ansøgning til kommunen) 
4. Plan B – hurtig forbedring af drikkevand (trin 1) og redde kildepladsen på sigt (trin 2) 
5. Plan C – ny kildeplads, nødforsyning – NV samarbejder med andre vandværker 
 
Arbejdsgruppe nedsat af Nordfyns Vandværk:  
1. DVN / VandNatur  
2. Teknologisk Institut – MUDP projekt 
3. Kilian Water 
4. PC Brøndboring  
5. NFV-bestyrelse – alle med kursusbevis i Ledelse & Drift og vandværkspasser (formand) med udvidet 

kursus i KUV L&D 
 
Arbejdsgruppen er nedsat af Nordfyns Vandværk. 

Jørgen, der har drevet DV i 20 år, starter sit oplæg ved problemets kerne og tager os tilbage i tiden til 
”lossepladser/mund og klovsyge”. 

NV deltager pt i et forsøg med syv andre vandværker på tværs af landet. 

Der er lavet kurser omkring ledelse og drift for alle i bestyrelsen. 

Gennemgang: Hvad er en boring? Boringer er af ældre dato og følger ikke kravene pt. De kan dog køre 
mange år endnu.  

Nitrat i boring 4: Vi vil infiltrere noget nitratfrit vand.  
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Det, som er gjort med de 4 boringer pt er, at der er installeret en pakker, så vi kan følge vandet – og få det 
gode vand op.  

Vi pumper det ”dårlige” op, og der etableres et område på 3 hektar for planter og dyr – naturen renser 
vandet.  

Se desuden slides for yderligere. 

4: Fremtidens kildeplads ved Karen Damgård Hansen, Vandnatur ApS 
 
Oplæg om vandnatursområde og fordelene herfor. 

Udgangspunktet er et 3 hektar naturområde. Karen beskriver vandets flow i området. Målet er at få vandet, 
der pumpes op iltet og fordelt via render/fugtig eng. Menneskeskabt kildevæld. 

Planterne leverer et organisk stof og de ilter vandet. Det renses dermed.  

Konkret handlinger ved NV: Gennemstrømmende vand til iltning og aktivt sørge for beplantning der ilter 
vandet. Se slides for yderligere.  

5: Spørgsmål fra borgerne. 

Rammen sættes ved ordstyrer Mikael Hansen  

• Alle spørgsmål er velkomne  
• Hold venligst en god og sober tone 

Ét spørgsmål eller kommentar ad gangen  
• Sig dit navn inden du stiller dit spørgsmål 
• Kan vi ikke besvare spørgsmålet, så vender vi tilbage med svaret i referat 

 
Lissy Rasmussen: Jeg studsede over brugen af ordet ufarligt vand. Har læst i FS at niveauet her 21 gange 
højere end hos andre vandværker, der er blevet lukket. Vejen frem siger ikke mig noget, og at I har 
samarbejde med lokale VVS’ere siger ikke mig heller ikke noget. Men I har en økonomisk konklusion; Det 
skulle være billigere. Jeres løsning er, at I vil fortsætte med de 4 boringer, og gøre Pugholm til en 
nødforsyning? 

Steen Madsen: Kan vi ikke holde os til ét spørgsmål ad gangen? 

Lissy Rasmussen: Hvorfor vægter i økonomien højere? Den løsning I har med 3 hektar naturgrund er 
nærmest latterlig. Så mit spørgsmål er; hvorfor vægter I økonomien så højt, hvorfor går I ikke direkte efter 
en løsning i Pugholm, når de kildeområder vi har nu, er så problematiske at arbejde med? Det er fint med et 
naturområde, det har bare ikke noget med vores problemstilling at gøre. 

Steen Madsen: Vi vægter ikke økonomi over alt muligt andet. Men vi blandet andet økonomien at tage 
hensyn til, når vi ser på borgersammensætningen. Vi ser også mod Pugholm. Vi vil bare gerne, have de 
andre vandværker med, og at det bliver gjort på den rigtige måde. Det er en både og løsning. Det har vi 
godkendelse til fra kommunen indenfor dispensationsperioden. 
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Søren Vinfeld Nielsen: Jeg har en del spørgsmål og kommentarer. Det handler også om de 
sundhedsgrænser, som nu er kommet frem. Jeg er træt af at høre på dem. Fordi det, som det handler om, 
er overholdelse af vores grænseværdier. De grænseværdier ligger langt under sundhedsgrænsen for 
enkeltstoffer. Der er noget, der hedder cocktaileffekt. Der er målt 10 forskellige pesticider over 
detektionsgrænsen i laboratoriet i tidens løb i NV. Kombineres de 2 ud af 10 helt tilfældigt, så er der 55 
forskellige kombinationer. Cocktaileffekten af dem kender man først, når man har analyseret for dem, og 
det er én af mine pointer. Man ser kun det, som man kigger efter. Det er også årsagen til, at biologisk 
nedbrydning er yderst problematisk. Man aner ikke, hvad de stoffer man ikke længere ser, er blevet til. 
Men én ting er sikkert, de er ikke forsvundet.  

Steen Madsen: Kan du være mere konkret, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet? 

Søren Vinfeld Nielsen: I hvor stor udstrækning har man tænkt sig at forfølge nedgangen i desphenyl-
chloridazon? Er det blevet til noget andet, eller er det bare blevet fortyndet? Især når man ser på den 
biologiske del af dette projekt, så er det jo væsentligt, at man holder øje med, hvad sker der med de her 
stoffer. Kommer der nogle nye man ikke ser efter? Eller bliver de nedbrudt? 

Steen Madsen: Vi arbejder indenfor gældende lovgivning. Vi tager de prøver, der skal til. Vi bliver bedre og 
bedre til at måle. Og der vil helt sikkert komme nye ting, som vi skal slås med hen over tid. Der findes ingen 
garantier, men vi har det samme mål - at få rent vand. 

Bente Andersen: Det fremgår af nogle af jeres referater, og du sagde det også i dag, at I ikke kigge efter rent 
vand ved Pugholm nu, fordi kommunen truede med, at det så skulle bruges. Jeg gentager lige; Kommunen 
truede med, at det skulle bruges. Det er da et fantastisk udtryk. I er et vandværk. Vi skal have rent vand – 
det er vandforsyningsloven, der gælder. Den facon, som I har udvist, er meget aggressiv, hvis man ikke er 
enig. I har anklaget en medarbejder ved kommunen. Jeg synes, det er en meget aggressiv tone. I 
repræsenterer ikke mine holdninger. Jeg er flov, når I går til angreb.  

Mikael Hansen: Hvad er spørgsmålet? 

Bente Andersen: Hvad er det egentlig, I vil med Pugholm? Vil I bruge det vand, eller har I en plan om at 
skubbe det så langt tid som muligt. 

Steen Madsen: Jeg er lidt forvirret over dit spørgsmål, for vi har egentlig svaret. Jeg kan godt gentage. Vi 
har sat Pugholm på pause. Det har vi gjort for at finde ud af hvad der er op og ned på det her. Så er vi gået 
sammen med de andre vandværker, og vil rigtig gerne have testet vandet. Vi kan ikke bare sige, at der er 
rent vand. Det skal vi, som sagt, have testet. Vi skal også teste, at der er den rigtig mængde. I forhold til 
aggressiv tone så vil jeg sige tværtom. Vi forsøger at holde en god og sober tone, og vi har fokus på fakta. Vi 
har ikke deltaget i smædekampagner, der har været på facebook og generelt rundt i lokalområdet. Vi 
ønsker at holde os til fakta. Vi har haft en god dialog med kommunen, men de har på flere områder ikke 
overholdt den forvaltningslov, som den skal overholde, og samtidig har de snævret de rammer ind, som 
ethvert vandværk har at drive vandværk efter. Det har kommunen nu indrømmet. Det klareste eksempel 
er, at man for bare et år eller to år siden som kommune sagde at; ”vi skal sikre, at der er ledninger mellem 
alle vandværker på Nordfyn, så vi kan nødforsyne hinanden”. I dag må de jo erkende, at der metodefrihed 
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for så vidt angår nødforsyning, ligesom vi har metodefrihed for så vidt angår vores råvand indenfor 
dispensations-perioden. Så vi har, ved at undersøge tingene, fået et rigtig godt samarbejde med 
kommunen, og det vil vi også rigtig gerne have sammen med jer.   

Kasper Solberg: Denne nye metode hvor vi er med et forskningsprojekt – virker det? Har man erfaring 
andre steder fra? Er der dokumentation for metoden?  

Jørgen Krogh Andersen: Karen og jeg skal møde på teknologisk institut om et MUDP projekt, hvor man kan 
søge om støtte til dokumentation på de her projekter. Der er syn vandværker, inkl. NV, hvor der bliver søgt 
penge til dokumentation. Det er forskning, man arbejder med, og jeg kan ikke sige at det er 100 procent 
sikkert, at de her bakterier kan omsættes og hvor langt de omsætter, eller om der kommer andre stoffer ud 
af det. Man ved, at der er bakterier, der omsættes i jorden. Det har man dokumentation for i forhold til 
medicinrester. Det er derfor Teknologisk Institut og Killian Water er med i projektet. De skal levere 
dokumentation. Vi laver det mere praktiske arbejde såsom hvordan vandkvaliteten er, undersøger 
boringernes tilstand og udarbejder forslag til, hvordan kan man designe et naturområde, hvor man kan 
udnytte naturlige processer for at genskabe rent vand. Det skal lige siges at i forhold til Pugholm, så forstår 
jeg ikke, hvorfor man kan blive så gal over, at man vil prøve noget nyt. Det undrer mig. Man er innovativ, 
man arbejder med at skabe løsninger på landsplan. Det er jo sådan, at et samfund fungerer på. Ved at man 
med dialog og fornuft prøver med nye løsninger på problemer. Derfor undrer det mig, at I påstår, at ved at 
flytte kildeplads og bruge 15 millioner på det, så er I sikret rent vand i al fremtid. For det passer jo ikke kære 
venner. I får ingen kommunegaranti. Jeg har opfordret bestyrelsen til at spørge kommunen følgende: ”Hvis 
vi bruger 15 millioner på en ny kildeplads, kan I så garantere os rent vand – og kan I garantere, at vi ikke 
står om 10 år med et tilsvarende problem?”. Den garanti får I jo ikke, for den kan ingen give.  

Kasper Solberg: Jeg tror, at det er fordi vi er bange for at være forsøgskaniner. 

Steen Rasmusen: Der findes en del dokumentation. Det findes så i et lidt andet regi, der hedder VAP. Her 
godkender man blandt andet pesticider til brug i DK. Disse må ikke kunne spores i mere end en meters 
dybde.  

Ayoe Primdahl: Jeg har en kommentar til Steen Madsen. Det med sladder gælder også jer.. Så mit 
spørgsmål: I har lejet et kulfilter, der koster 300 kr. pr. husstand om året. Hvorfor er det pr. husstand og 
ikke pr. forbrug? Det må da være dem, der bruger mest, der skal betale mest? 

Steen Madsen: Vi har ikke lejet noget kulfilter, for vi har ikke tilladelse til det. Alle andre steder fordeles 
sådanne investeringer pr. husstand. Det er det mest demokratiske, og sådan gør man alle andre steder. Vi 
har søgt om tilladelse til det, fordi der er nogle, der vil have rent vand her og nu. 

Lene Henriksen: Jeg er vidende om, at bestyrelsen har søgt kommunen om tilladelse til at afprøve to 
boringer med foreløbig vandledningstilladelse og tilladelse til udspredelse af det oppumpede vand. Der 
refereres til ansøgningen. Herefter refereres til bestyrelsesmøde den 17/2 – hvor bestyrelsen med egne ord 
”ikke vil pålægges at bruge vandet fra Pugholm” – Ad 2. Vi har haft et godt møde med flere af de øvrige vandværker i området og 

er blevet enige om, at vi i fællesskab gerne vil have undersøgt vandkvaliteten og mængden af vores boringer, under forudsætning af, at vi har en 
tilladelse til prøveindvinding, en lodsejeraftale og en garanti fra kommunen om, at vi ikke kan blive pålagt at bruge vandet, mens vi forsøger at 

redde vores nuværende kildeplads.. Prøverne i 2018 var rene.. Det vil sige, at hvis de prøver, der kommer her i foråret 
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også er rene, så vil I stadigvæk ikke bruge det rene vand, bare fordi I vil redde boringerne ude på Agernæs? 
Boringerne derude er på 20 meter og boringerne på Pugholm er 100 meter. Der er meget mere vand. Er I 
ude på at sælge vores boringer til de andre vandværker? 

Steen Madsen: Hvis du kan garantere, at der er rent vand i Pugholm – men det kan igen. Som NV vil vi ikke 
alene risikere et påbud om at bruge vandet. For så står vi med udgiften på 15 millioner selv. Vi skal først 
undersøge, OM der er rent vant, og HVOR meget der er. Det skal siges, hvis vi tager en prøve nu, og der er 
rent vand, så er det ikke ensbetydende med, at der er rent vand i morgen eller om 3 uger. Hverken på 
Pugholm eller i Agernæs. Men vores budskab er, at vi vil begge dele. Vi vil bare meget gerne løfte 
økonomien med nogle andre. Hvis vi kan få en fælles løsning, så løfter vi i flok.  

Lene Henriksen: Men I skriver, at I ikke vil være tvunget til at bruge vandet, selvom det er rent. Det hænger 
ikke sammen med det du siger. I vil have en garanti for, at I ikke skal bruge vandet, mens I forsøger at redde 
den anden kildeplads?  

Steen Madsen: NV vil IKKE stå alene om Pugholm, men vi vil meget gerne samarbejde med de andre 
vandværker. Hvis der er rent vand og i den rette mængde, så går vi sammen med de andre vandværker. 
Men hvis vi ser et fortsat fald i kurven på de 2 stoffer, så vil vi meget gerne have lov til at redde den 
nuværende kildeplads, og så bruge Pugholm til at løse nødforsyningsproblematikken. Det er både og.   

Per Rasmussen: Hvorfor vil politikerne ikke øjeblikkelig give tilladelse til kulfilter?  

Steen Madsen: Det er videregående vandbehandling, og det vil de ikke give tilladelse til. Det er et meget 
relevant spørgsmål, og det skriger til himlen, når man så mange andre steder i landet gør det samme. Stil 
meget gerne spørgsmålet til kommunen.  

Per Rasmussen: Det er gjort. Jeg har spurgt selv borgmesteren. Han siger bare, at den ligger ved jer…  

Bent Henriksen: For to år siden ville man lukke boringerne ved Pugholm – hvorfor?  I siger, at der ikke er 
stor sandsynlighed for, at det er bedre at drive vand dernede fra end fra vores eget kildefelt. Det tager 
mellem 20 og 40 år for vand og synke ned. Fra det bliver forurenet, til det rammer vores grundvand. Det er 
det, som vi oplever nu. Hvor stor sandsynlighed er der så for, at når boringerne ved Pugholm er 100 meter, 
at der er forurenet vand der? Hvis der sker en løbende forurening fra 40 år siden og fremefter, så har vi en 
forurening, der trænger ned i måske 30-40 år endnu. Skal vi være forsøgskaniner i 40 år endnu? Det er ikke 
rimeligt, når vi har rent vand i Pugholm.  

Steen Madsen: Du har helt ret. HVIS vi har rent vand i Pugholm og i den rette mængde - og vi har det over 
tid. Men det ved ingen. 

Bent Henriksen: Der må være noget sandsynlighedsberegning. Vi kan ikke bruge de forsøg, som I fremligger 
til noget. Når der ikke er noget dokumentation, så tror jeg ikke på, at det virker. Lance Armstrong han var 
ikke dopet, førend de begyndte at søge efter nogle andre stoffer – og det er lige nøjagtig der, I er..  

Steen Madsen: Det er der, VI er. Vi er fælles om det her. Vi har ingen garantier for rent vand. Vi har heller 
ingen garantier for rent vand i Agernæs. Men vi vil begge dele. Men er alle bare er klar til at skrive en 
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blanko-check, og betale langt mere end I betaler nu? Der er altså en del borgere, pensionister og enlige, der 
så ikke har råd til at bo her. Så hvorfor er det, at vi ikke prøver, om vi kan bevare selvbestemmelsen 
sammen med de andre vandværker? Jeg giver dig ret i din betragtning om de 20 meter og de 100 meter, 
men der er altså ingen garantier. Når der er faktuelt rent vand i Pugholm og i de rette mængder, så skal vi 
også videre, sammen med de andre. Men vi har en lodsejer, der siger at vi har nogen aftale. Alle andre siger 
vi har en aftale. Det skal vi have løst som det første. Og så skal vi have taget de prøver. Men I sidder og 
udtaler jer om noget ingen ved, for det er ikke faktuelt bevist, at der er rent vand i Pugholm.  

Niels Transø: I lægger meget vægt på selvbestemmelse – hvorfor er det vigtigere end rent drikkevand? 

Steen Madsen: Jeg kunne stille spørgsmålet til salen. Vi skal have rent drikkevand, men vi har også en 
mulighed for, at være med til at bestemme hvordan det skal gøres, og hvad det skal koste. Det er jo netop 
det, en generalforsamling og bestyrelse er bygget op omkring. Vi er alle medejere her. Der er ikke nogen, 
der ikke ønsker rent vand. Men tingene tager tid og tingene skal belyses - og vi skal have fakta. Hvis I drev 
en virksomhed, tænker jeg ikke, at I vil lancere et produkt, hvis I ikke anede om det kunne blive solgt. Vi vil 
det samme som jer. 

Thomas Gregersen: Er den fine kurve (nedad) ikke ren logik? Når man går dybere ned, så er der renere 
vand? Men man har en nedre grænse på 20 meter. Og ”katten” kommer som bekendt oppefra. 

Jørgen Krogh Andersen: Du har helt ret. 

Peter Jørgensen: Tak for en fyldestgørende opsamling fra bestyrelsen Det var rigtig godt. For 6 måneder 
siden kom der en ny bestyrelse i NV. Jeg synes, at de gør det rigtig godt. Siden de kom til, så er kurverne 
gået nedad. Vi har ikke haft renere vand de sidste 4,5 år. Den anden ting – det med forerøret – hvis der er 
nogle urenheder dernedad eller huller, så er det klart, så løber vandet til andre steder fra. Hvis man har 
undersøgt det, og vi får stoppet de huller, så sker der automatisk det, at så får vi hentet vandet længere 
nede fra. Men stor kredit til bestyrelsen.  

Jørgen Krog Andersen: Som opfølgning på svaret til Thomas Gregersen. Det er sådan, at i 9 ud af 10 tilfælde 
hænger reststofferne fra arealkilder ofte øverst. I takt med, at man trækker vandet ned, når man pumper, 
så vil vandet, der kommer ind i boringen - det yngste og øverste - være det mest belastede. Det er en 
tendens, der er mange steder. Ved at lave den her ændrede indvindingsstrategi, så kan vi knække koden og 
komme længere ned i værdierne. Men det er bare sådan, at ved alle de ejendomme, der har haft roer, kan 
der potentielt ligge nogle reststoffer gravet ned et eller andet sted. Det gjorde man jo i midten af 80’erne. 
Der kan man se, hvor dumme vi har været. Vi kunne ikke se, at det blev et fremtidigt problem.  

Thomas Gregersen: Jeg synes ikke, at du helt svarer på mit spørgsmål. Er det ikke et problem, at man har 
boringer, der er 20 meter, og hvis går du længere ned, så er det havvand? 

Jørgen Krog Andersen: Her på stedet kan man ikke bore dybere. Men selv andre steder, hvor man godt kan 
bore dybere, der kan der godt stå en masse grundvand. Vand bevæger sig ikke – men når man så borer, så 
skaber man en vandbevægelse. Igen kan ingen udstede en garanti for en påvirkning. Man kender ikke 
indvendingsoplandet, og man ved ikke om der findes punktforureningsskilder. 
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Nils Svalebøg: Hvor meget koster de tvivlsomme projekter, der er gang i? Vi er alle andelshavere. Vi hæfter 
for de penge, som bestyrelsen bruger på det ene og det andet, føred man finder en ren kilde. Man kunne jo 
bare gå ud og tage den kilde på Pugholm 100 meter nede. Der ved vi, at vi har rent drikkevand. Og hvor kan 
man se regnskabet?  

Steen Madsen: Regnskabet for 2018 ligger på hjemmesiden. Det blev godkendt på generalforsamlingen 
sidste år. Jeg vil gerne svare på dit spørgsmål, og jeg beklager hvis jeg gentager mig selv. Vi ved ikke, om der 
er rent drikkevand på Pugholm. Når vi ved det, så går vi videre. Disse projekter er håndører sammenlignet 
med Pugholm. Vi er med i nogle forsøg - vi ved ikke hvad det koster. Det er løbende i proces, og vi stopper 
selvfølgelig, hvis kurven ikke bliver ved med at gå nedad, og der ikke er en realistisk chance for, at vi 
kommer i mål inden vores dispensation udløber. Indtil videre pr. 21. marts 2020 har vi haft udgifter på 
under kr. 50.000 til vores forsøg ex. moms. Derudover har vi haft udgifter til vores nuværende boringer, 
som er ført up to date. Denne udgift har vi skullet have under alle omstændigheder jf. 
vandforsyningsplanen. 

Nils Svalebøg: Det er andelshaverens penge. Vi vil ikke have, at I eksperimenterer med vores penge. Vi vil 
hellere bruge pengene på rent vand. 

Steen Madsen: Hvis du kan finde én, der vil give os en ren boring, så er jeg helt sikker på, at vi alle vil stå 
med åbne arme og tage i mod.  

Lars Ejlskov Jensen: Min målerbrønd er blevet flyttet ud til vejen. Jeg har betalt 3.200 kr. for at få den 
flyttet, men jeg har ikke fået ny måler. Det er den gamle, som vi bruger. Du har da fået penge én gang? 

Steen Madsen: Du er en af de heldige, der har fået den flyttet ud til skel. Det var den gamle bestyrelse, der 
må stå for mål for det. Du kommer ikke til at betale igen. Begrundelsen for at flytte brønden var at komme 
de her svindprocenter i ledningsnettet til livs. Nu er det ikke længere nødvendigt at gøre, da vi ligger på 3-4 
%. Dengang lå den på 17-20%. Vi skal derfor ikke bruge jeres penge på det.  

Hans Jørgensen: Jeg er blevet godt oplyst om, hvordan det er gået - og hvad der skal ske. Det er et flot 
arbejde I gør. I skal have ro til jeres arbejde. I skal finde en god løsning og tage de prøver der skal til. Husk at 
kommunikere det ud til os. Jeg håber, at alle vandværker kan gå sammen om en flot løsning. Der er 
forskellige holdninger i salen. Dem som vil have rent vand nu, tænker kun på sig selv. Vi har mange gamle i 
området. Jeg besøger hver dag en gammel mand, for at se om han er stået op. Han betaler mange 100 kr. 
for sit vand, og han har ikke har råd til at betale de 300 kr. et kulfilter koster. At de 300 kr. bliver afregnet 
pr. husstand, det må I finde en anden løsning på, så det bliver en fordelingsnøgle beregnet på forbrug. I 
finder en god kombination, det jeg sikker på. Den gamle mand skal blive boende. Fortsat jeres gode arbejde 
og find en god løsning.  

Mia Ottosen: Vi kan mærke, at det er koldt på toppen for jer. Sådan virker det. I har konstitueret jer, som I 
har. Men har I overvejet, for at skabe noget opbakning til jer selv, at inddrage suppleanter eller 
imødekomme underskriftindsamlingen som er godt i gang, for at vi alle kommer med fuld opbakning til det 
her? 
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Steen Madsen: Det jeg kan høre på alle er, at I kræver handling frem for alt andet. Vi tror ikke på, at det 
giver mening at udskrive suppleringsvalg eller ekstraordinær generalforsamling. Det skubber ikke til noget, i 
forhold til de skeptikere vi har, om vi er 4 eller 5 i bestyrelsen.  

Mia Ottosen: Men det vil da være federe for jer at få noget opbakning. I kunne invitere nogle med de 
skeptiske holdninger med til at tage beslutningerne, så dem, som er meget skeptiske, også føler, at de har 
en stemme i bestyrelsen. 

Mads Andersen: Nr. Højrup vandværk blev nedlagt da Vandcenter Syd overtog det. Vandet skulle så købes 
hos Skamby vandværk. Skamby gav én pris, men Nr. Højrup gav 3 gange så meget for at Vandcenter Syd 
skulle flytte det fra Skamby til Nr. Højrup. Skamby ville så sælge, men Vandventer Syd skulle have én million 
for at overtage det. Så Vandcenter Syd er ikke en rigtig god løsning, det er min mening.   

Søren Vinfeld Nielsen: Jeg har nogle faktuelle oplysninger. I 2017 fik Vandcenter Syd foretaget en 
omfattende pesticid-boring på Pugholm (100 m. dyb boring, filtersat i 40 m. og næsten 100 m). Der blev 
ikke konstateret nogle pesticider i den boring. I 2018 blev der foretaget analyser for 408 pesticider fra 
filteret i 42 meters dybde. Ét af dem målte 3 gange under grænseværdien. De er nu ved at få foretaget nye 
målinger. I min optik antyder det, at det er meget god ide at foretage de analyser. Det kunne man godt 
have gjort noget før. Det valgte man ikke at gøre. Den anden ting; Jørgen nævner, at det ikke er 
dokumenteret, at metoderne virker. Det med biologiske omsætning i jorden. Tværtimod. I Teknologisk 
Instituts referencemateriale nævnes et forsøg med bentazon. Her er bakterien i et styret sandfilter. Det 
bevises, at det tager 21 dage førend, det er nedbrudt 50%. Og hvad er det så blevet til, når det er 
nedbrudt? Ja, det bliver til nøjagtig det samme molekyle, men nu med en ekstra gruppe på, som gør, at det 
bliver endnu mere mobilt i vandfasen. Hvor tæt følger man det her? Det er ekstremt vigtigt, at vi følger det, 
der sker, for vi ser kun det, som vi måler efter.  

Ayoe Primdal: Hvor ligger den punktkilde? Hvad ligger den tættest på? 

Steen Madsen: Den ligger tættest på boring 3. Den er fundet under Tørresø Maskinstation - under 
vaskepladsen.  

Michael Parkøe: Jeg havde håbet på nogle visioner for at komme videre, men jeg er kun blevet præsenteret 
for Gyldensteen Strand i miniformat. Jeg havde håbet på en hurtigere løsning. Jeeg er bange for, at der kan 
komme konkurser her på Nordfyn. Bønder med kvægavl og grise. Indenfor cykelsporten kan man jo måle 
om du har spist noget forkert. Hvis man først begynder at måle pesticidrester i mælk og kød – hvad sker der 
så?  

Steen Madsen: Jeg ved ikke, om der findes måder at måle lige præcis det på. Men mon ikke det sker i 
fremtiden. Vi bliver hele tiden dygtigere.  

Kim Skou: Jeg forstår ikke, at denne debat kan komme herud.  

Bente Andersen: Hvad hedder du? Skal du ikke præsentere dig? 

Steen Madsen: Kan vi ikke få en ordentlig tone? Prøv nu lige at tage det lige et niveau op. 



Nordfyns Vandværk 
CVR: 5870 1718 

Borgermøde 5. marts 2020 
 

 

13 
 

Bente Andersen: Steen Madsen, det er da rart at vide hvem der siger noget. Jeg aner ikke hvem I er. Det er 
ordentligt at præsentere sig.  

Mikael Hansen: De må præsentere sig bagefter, nu har Kim lige bedt om ordet. 

Kim Skou: Jeg hedder Kim Skou, og jeg er medlem af bestyrelsen. Jeg kan bare ikke forstå, at vi skal 
diskutere det her. Steen sagde det meget godt.. Under den gamle bestyrelse ytrede I jer ikke, så kommer vi 
fire til, og så tror I alle pludselig, at I dør af at drikke vandet? 

Præsentation af de to resterende bestyrelsesmedlemmer. 

Personen fik ikke sagt sit navn: Jeg er blevet informativt godt rustet her til aften. Jeg har ikke været med 
før. Jeg kunne godt tænke mig at se regnskabet for 2020. Jeg vil rigtig gerne have, at vi går herfra med 
aktuelle handlingspunkter. 1: Få fat i kommunen med det kulfilter. Følg op og lad os høre om det, 2: Få 
fastlagt hvor dybt kan vi gå ned 3: Få en løsning med de andre vandværker. Tag fat i dem og så skal vi have 
en hurtig beslutning. Og så synes jeg også, at vi skal tale pænt til hinanden.  

Steen Madsen: Jeg kan give dig svar på aktiviteterne nu. Kulfilteransøgning er sendt. Den følger den 
politiske proces. Den må I som borgere meget gerne påvirke. Dybere i boringer, det bliver noget teknisk. Vi 
er blevet oplyst af rådgiver efterfølgende, at vi ikke kan bore dybere på vores nuværende kildeplads. Vi har 
møde med de øvrige vandværker inden 18/3.  (Dette møde er blevet udskudt pga. Corona. Nyt tidspunkt 
kendes ikke). I forhold til budget for 2020, så ligger dette på hjemmesiden.  

Personen fik ikke sagt sit navn: Så alle dem der med i aften – de rare mennesker for Jylland - de er med i 
budgettet?  

Steen Madsen: Nej, de er ikke med i budget. De er med i regnskabet. Det var den daværende bestyrelse, 
der lagde budgettet for 2020.   

Personen fik ikke sagt sit navn: Men det jeg spørger om, får vi underskud i 2020 eller ligger der et budget, 
der kan dække de udgifter vi bruger. 

Kim Skou: Investeringen er lagt i budgettet. Der er ikke underskud.  

Claus Johansen: Jeg er kun interesseret i, hvordan vi får rent vand. Økonomi fylder rigtig meget her i salen – 
sundhed ikke så meget. Temaet er, at vi skal have noget medbestemmelse. Jeg er ligeglad med, hvor vandet 
kommer fra, bare det er rent. Hvorfor snakker vi ikke sammen med Vandcenter Syd? Jeg har ikke fået 
anvisning på rent vand. Jeg tror, at den eneste rigtige løsning er Vandcenter Syd. Hvorfor snakker I ikke 
sammen med Vandcenter Syd om at få lavet de der 12 km. ledning? 

Steen Madsen: Vi har ikke dialog med Vandcenter Syd, da vi har en dialog med de andre vandværker. Vi 
ønsker alle en lokal forankring og rent vand. Vandcenter Syd har fået lavet en prøve ved at lade deres 
pumpe kører i 2 timer, men det er ikke måden hvorpå man kan få nogle reelle tal. Vandcenter Syd har en 
agenda ligesom alle andre har en agenda. Vandcenter Syd kan heller ikke garantere rent drikkevand, også 
selv om de har en boring, som I siger er ren.  
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Claus Johansen: Jeg har stadig ikke fået anvisning på, hvordan vi får rent vand. I prøver alt muligt, ikke 
noget virker. Jeg tror ikke på, at man kan klare det i mindre enheder. Jeg tror, at man er nødt til at gå 
sammen med noget større, så man har økonomien bag. Jeg tror, at det eneste rigtige er en dialog med 
Vandcenter Syd og de andre vandværker på Nordfyn om at gå sammen i fremtiden. Det er som om, at ved 
at nævne ordet lokal og medbestemmelse, så får man også en billigere løsning? Jeg vil gerne betale noget 
mere for at få rent vand.  

Steen Madsen: Det er også rigtig godt, at du vil det. Jeg vil personligt også gerne betale noget mere. Men vi 
er flere her, som vi skal tænke på. Vi kunne også gå sammen med Vandcenter Syd, men i sidste ende er der 
kun os til at betale regningen for vand her på Nordfyn. 

Holger ”Glyssing”: Jeg hører en masse gode initiativer. Den jord, der grænser op til nuværende kildeplads, 
kan den lejes og transformeres til vådområde? Jeg er glad for, at der bliver ryddet op efter fortidens svineri. 
Men er det ikke dyrt med alt det vand, der kommer op? 

Jørgen Krogh Andresen: Det er re-cirkulering. Det koster kun den energi, der bruges til at få det op.  

Jan Bekker: Kulfilter – det eneste rigtige. Hvis jeg var jer, så vil jeg få det kulfilter sat op. Pres på med det. 
Kan vi skrive under på noget alle sammen? 

Kim Skou: På det første møde, da var det jo det jo netop første handling vi ville tage. Men det viste sig jo, at 
der ikke var nogen tilladelse til at bruge det.  

Palle Yndgaard: Jeg sidder i teknik- og miljøudvalget. Det er videregående vandbehandling, så man må ikke 
bruge kulfilter. Det skal man have tilladelse til. Det har man nogle steder. Det har været oppe på valg, og 
jeg stemte ja. Det gør jeg gerne igen. Men det er ikke sikkert, at jeg får de andre med. I Danmark der renser 
man ikke rent vand. Vi kan derfor ikke bare side, at det bliver løsningen.   

Helle Andersen: Jeg forstår ikke logikken i at lave sumpområde. Man pumper forurenet vand op af jorden. 
Der kommer planter og fauna. Hvad med genmutationer hos de dyr, der optager det? Er det forsvarligt? 

Karen Damgård: Det er ikke en bekymring, som jeg har mødt før. Der er tale om utroligt små 
koncentrationer.  

Steen Madsen: Formuler gerne spørgsmålet, så ligger vi svar på hjemmesiden? 

Peter Frederiksen. Hvem ejer boringen på Pugholm? Hvis man betaler, kan man så bare få lavet en boring? 
Hvor tæt på skel skal det være?  

Steen Madsen: Jeg vil ikke nævne pågældendes lodsejers navn. Vi ønsker en dialog. Det, der er ved det er, 
at han vurderer, at vi ikke har en aftale, og viser vi os på matriklen, så bliver vi politianmeldt. Vi vil ikke 
optrappe noget. Vi ønsker som sagt en dialog. Derfor har vi, sammen med de andre vandværker og 
kommunen, inviteret ham til et møde.  

Peter Frederiksen: Må han ligge den i skel og sige, at det er hans boring?  
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Steen Madsen: Det er ikke hans boring. Det er NV’s boring. Og bliver den ikke anvendt, så bliver den fjernet 
igen. Det er ganske alm. lovgivning.  

Peter Frederiksen: Skal der ikke en tilladelse til for at starte en boring?  

Steen Madsen: Du skal søge en tilladelse, og det har den tidligere bestyrelse også fået.   

Jørgen Krogh Andersen: En boring skal ligge 10 meter fra skel.  

Peter Frederiksen: Den ligger i skel, kan jeg så oplyse om. Der er tale om VandCenterSyds boring, og ikke 
NVs.  

Peter Jørgensen: Hvis vi går sammen med Vandcenter Syd, hvor pumper de så fra? Kan det være fra Lunde? 
Og kan de garantere for rent vand i fremtiden? 

Steen Madsen: Jeg kan svare på spørgsmål 2: Ingen kan garantere noget. Spørgsmål 1: Det kan jeg ikke 
svare på. Det må være spørgsmål, som de må svare på. De pumper fra Lunde nu.  

Per Larsen: Jeg vil takke bestyrelsen for jeres kanon arbejde. Jeg priser mig lykkelig for, at I tænker på 
økonomi. Man kan ikke købe rent vand. Vi kan derfor ikke bare betale og så være sikker på rent vand. 
Fortsæt det gode arbejde. 

Ayoe Primdal: Det er der med jeres grafer. Om sommeren er der flere pesticider. I har været heldige, at vi 
mange måneder med regn, som gør at tallene nok ser bedre ud, end de er. Det går jeg ud fra, at du kan 
bekræfte Jørgen? 

Jørgen Krogh Andersen: Nej, det kan jeg ikke bekræfte, for det er faktisk ikke rigtigt. Vanddråberne rammer 
først overfladen og siver så ned gennem muld og videre ned gennem en umættet zone. Så skal de 15 meter 
ned, inden de har en chance for at påvirke det vand, som vi drikker. Det tager i hvert fald 4 til 6 måneder 
inden – men du kan have ret i, at der kan være udsving. 

Ayoe Primdal: Men når man tømmer noget ud, så må der være plads til at der kommer noget ned. Det øger 
vel gennemstrømshastigheden?  

Jørgen Krogh Andersen: Det kan du sige, men forsinkelsen er så lang, at det ikke har nået at påvirke noget 
endnu. 

Bent Henriksen: Jeg har en kommentar til Peter Jørgensen: Vandcenter Syd har selv en boring i Pugholm, så 
man må forvente, at de vil bruge den. Enten bruger de lodsejers boring eller deres egen. 

Lene Henriksen: Jeg har set regnskabet. Den gamle bestyrelse øgede afgiften med 1.500 kr. pr. husstand. 
Det vil sige, at I har 1.5 million kr. i overskud. Hvor mange penge er der tilbage af den 1.5 million kr.? Sidste 
år var der et likviditetsunderskud på 250.000 kr., så de måtte tage acontobetalinger til at betale momsen. 
Hvordan ser det ud nu? Kan vi betale alt i år? Moms og afgifter? Hvordan har I brugt vores 1.5 million? 

MidtRegnskab: Alt er betalt, og der er stadig penge i banken.  
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Steen Madsen: Lene, underliggende er der jo noget andet i dit spørgsmål også, tror jeg. Man har jo hævet 
tilslutningsafgiften og hævet prisen. Bliver pengene ikke brugt, altså skal vi ikke bruge de her 12-14 
millioner som den gamle bestyrelse forventede, at en egenbetaling af Pugholm ville koste, så kommer 
pegene til jer. Det er der fuld gennemsigtighed omkring. Det er der en ekstern revisor, der skriver under på. 
Men vi skal have set på afskrivningerne i regnskaberne, da der er er taget nogle voldsomme afskrivninger 
over en kort årrække. Det betyder ikke noget for over- eller underskud, men det betyder noget for vores 
balance over tid. Det er en dialog, som vi skal have med revisor for regnskabet for 2019, som ikke ligger klar 
endnu.  

Lene Henriksen: Nu er vi interessenter. Hæfter vi for jeres gæld? 

Steen Madsen: Det er ikke jer og os – vi er fælles om dette.  

Lene Henriksen: Hvad bruger I vores penge på? Vi vil se det. 

Steen Madsen: Jamen det er jo det vi også ønsker. Tidligere har vi holdt en generalforsamling i sept., men 
da er året næsten gået, og vi har ikke kunne lavet noget om. Fremover ønsker vi mere gennemsigtighed og 
en generalforsamling i marts. På den måde bliver det mere gennemskueligt for alle. Vi kan ikke stå på mål 
for, hvordan det har været med den tidligere bestyrelse, men vi kan kun sige, at vi ønsker en mere 
demokratisk tilgang til det her. Budgettet er tilgængeligt på hjemmesiden, men du får altså ikke udleveret 
hvert eneste bilag.  

Lene Henriksen: Men jeg vil bare gerne se, hvad I bruger pengene til. 

Steen Madsen: Det kan du se i regnskabet, når det tilgængeligt, på samme tidspunkt som det har været alle 
andre år, og mig bekendt har du ikke de foregående år spurgt efter et regnskab.  

MidtRegnskab: Jeg vil gerne svare på dit spørgsmål Lene, i forhold til hvad man hæfter med. Man hæfter 
med det, som man har oprindeligt har betalt i tilslutningsbidrag pr. ejendom. Det er indiskutabelt, også 
selvom vedtægterne siger noget andet. 

Lene Henriksen: Vedtægterne siger, at du personligt og solidarisk hæfter.  

MidtRegnskab: Det er fordi vedtægterne er forældede, da man har lavet en selskabsomdannelse siden. 

Mikael Hansen: Det noteres i referat, at administrator kommer med en beskrivelse i referat. Den diskussion 
skal vi ikke tage her. 

Allan Hejnfeldt: Formanden nævnte, at Vandcenter Syd kun har lavet prøver ito timer, og du kaldte dem 
klaphatte. Du ved altså meget bedre end dem? Er det rigtig forstået? 

Steen Madsen: Jeg kaldte dem ikke klaphatte. For at man skal følge de forskrifter der er, så skal prøverne 
køre henover tid. Mere end 2 timer. Vi ønsker at foretage ordentlige prøver. Og derfor bruger vi nogle 
akkrediterede firmaer, som skriver under på, at de tager prøver under de gældende krav.  

Allan Hejnfeldt: Så det betyder, at Vandcenter Syd ikke overholder de krav? 
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Steen Madsen: I forhold til den prøve, kan vi konstatere, at de ikke jar gjort det. Jeg er ikke interesseret i, 
hvad der er i Vandcenter Syds boring. Jeg er interesseret i, hvad der er i vores egen boring, ligesom jeg kan 
fornemme, at alle andre er.  

Bente Andersen: Vi svinger omkring den økonomiske del. Du er jyde, jeg er fynbo. Her er en opfordring til 
jer. I kom til i efteråret 2019. Når vi når efteråret 2020 og der er generalforsamling, så ser vi først der 
regnskabet for 2019. Læg nogle tal frem løbende! Få nogle tal ud på hjemmesiden – gennemsigtighed og 
synlighed. 

Steen Madsen: Det er taget til efterretning. Som sagt tidligere, så ønsker vi at ændre vedtægterne, så 
generalforsamling og regnskab fremlægges allerede i marts.  

Lene Henriksen: Jeg fik ikke lov til at tale færdig. Jeg har haft kontakt til Erhvervsstyrelsen, for jeg kunne 
ikke finde ud af det er registreringsforhold. Ifølge dem så er NV ikke en forening eller selskab i deres regi. 
Det er en skatteteknisk registrering, som er mere at opfatte som et interessent selskab. Så du vil sige at 
hende juristen inde ved erhvervsstyrelsen lyver?  

MidtRegnskab: Nej, det er korrekt, det du siger, men det ændrer ikke på NV er et AMBA.  

Lene Henriksen: Danske Vandværker skriver på deres hjemmeside, at hvis man har personlig og solidarisk 
hæftelse, så vil man i tvivlstilfælde kunne komme til at hæfte for det. Det er så mine sidste ord.  

Mikael Hansen: Så kommer vi vist ikke længere her. Vi lover, at der kommer noget med i referatet. AMBA 
betyder Andelsselskab med begrænset ansvar, det hjælper noget i denne sag. 

Svar: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-virksomheder-med-begraenset-ansvar-amba-og-fmba. 4.2 og frem. 

 Mikael Hansen: Vi er her nået til det punkt, hvor vi siger tak for i aften. Tak for debatten og for 
spørgsmålene.  

Tak for i aften.  


