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Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. 

Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard 

Afbud: Frans Tange 

Velkomst, vi indledte mødet med en tur på vandværket. 

Dagsorden 

1. Opfølgning på besigtigelsen 

BESLUTNING 

Bestyrelsen fandt vandværket var pænt og præsentabelt efter installering af de nye pumper til 

udpumpning. Boring 1 blev drøftet med hensyn til, at den er så dub, at der skal være to personer 

tilstede for at arbejde nede i brønden. Muligheden for at hæve boringen op i et borehus blev 

drøftet og der var enighed om, at vi skulle have en borehus. 

2. Automatisk skylning 

Arbejdet er udskudt til efteråret 2014 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

3. Termofotografering 

Vi har fået foretaget termofotografering, men mangler rapport. 

BESLUTNING 

Efter indkaldelsen havde vi fået rapporten, som ikke havde anmærkninger. Mogens oplyste at 

der også var kommet erklæring om transientbeskyttelse til vores forsikringsselskab, og var be-

stilt. 

4. Vandråd / Nordfyns Kommune 

Der blev i foråret udsendt nyt regulativ, men det blev tilbagekaldt, da der var forhold i regulati-

vet der ikke kunne godkendes. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

5. Målerbrønde ved skel 

Etablering af målerbrønde ved skel arbejdes der fortsat med. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 
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6. Fjernaflæste målere 

Vi skal formentlig inden for det næste halve år have købt nye målere, og jævnfør beslutning sid-

ste år, vil det blive fjernaflæste, som monteres i målerbrøndene. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

7. Udpumpningsanlæg 

Nyt udpumpningsanlæg er blevet monteret i foråret 2014 pris t. kr. 126 

BESLUTNING 

Ved besigtigelsen var der enighed om, at arbejdet var udført pænt og ordenligt, så punktet blev 

godkendt uden anmærkninger. 

8. Ler vikar 

Blev etableret sidste efterår og fungerer tilfredsstillende. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

9. Nødstrømsanlæg 

Kristian Andersen har talt med elektrikeren herom, elektriker har nødstrømsanlæg, der kan lejes. 

BESLUTNNG 

Der var enighed om, at der skulle arbejdes videre med henblik på at få lavet et tilslutningsstik. 

10. Boringer / kildefelt 

10.1 Brøndborer er bestilt til eftersyn af boringer 

BESLUTNING 

Der bestilles samtidig hus over boring 1 

10.2 Fordeling af op pumpning fra boringer 

BESLUTNING 

Medtages ved automatisk styring af skylning mm. 

10.3 Beskyttelseszoner omkring boringer 

Anders Bay Thomsen har udlagt et rektangulært areal langs hegnet ind mod boringerne med 

græs. Steen Rasmussen og Lars Nielsen har udlagt cirkler med radius på 25 meter omkring borin-

gerne. 
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BESLUTNING 

Taget til efterretning. 

11. Vandanalyser 

Der har været et par prøver, hvor der har været påvist coliforme bakterier ved 37o C, ved kon-

trolprøver er resultat ok. 

Der er fundet pesticid rester i boringsprøverne, CGA 62826 værdi 0.01 = grænseværdien, CGA 

108906 værdi 2.5 grænseværdi 0.01 i boring 127.226 (2) og CGA 108906 værdi 1.0 grænseværdi 

0.01 i boring 127.0072 (3) 

Kontrolprøver boring 127.223 (4) CGA 108906 værdi 0.18 grænseværdi 0.01 

Kontrolprøver boring 127.072 (3) CGA 108906 værdi 0.84 grænseværdi 0.01 

Kontrolprøver boring 127.045 (1) CGA 108906 værdi 1.1 grænseværdi 0.01 

Nye 

Boring 127.226 (2)  

CGA 62826 værdi 0.01 grænseværdi 0.01 CGA 108906 værdi 1.3 grænseværdi 0.01 

Det er aftalt med Janne Nicolajsen, at vi afventer embedslægens stilling tagen til resultaterne. 

De ovennævnte pesticider kaldes populært kartoffelpesticider, da de oprindeligt er fundet, ved 

kartoffelnære boringer.  

Ellers har vores prøver været i orden. 

BESLUTNING 

Afventer nærmere redegørelse fra Eurofins og kommunen. Taget til efterretning 

11.1 Kørupvej 10 

Ved etablering af vandhul i mark bag Kørup Slot, blev hovedvandledning overgravet af entrepre-

nør. Entreprenør tilkalder VVS installatør til reparation (ikke nogen af vores installatører) som 

udbedrer ledningen, men med ikke træksikre samlinger, hvilket forårsager at ledningen går fra 

hinanden dagen efter. Vores installatør konstaterer at ledningen ligger fri og at der ikke er an-

vendt træksikre samlinger. Han udbedrer skaden, og der bliver sendt regning til entreprenøren, 

der videre sender den til VVS installatøren, der efterfølgende kontakter undertegnede, da han 

mener reparationen burde være udført af ham.  

I princippet skal entreprenør indhentes LER oplysninger før han graver, for at undgå overgrav-

ning, hvilket formodes ikke at have været søgt, hvorfor han principielt er erstatningspligtig. 
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Da ledningen går over privat mark, kan det diskuteres om entreprenøren burde have søgt LER 

oplysninger, eller han med rette ikke kunne forvente at finde en vandledning der. 

Jeg har lovet at vi drøftede det på bestyrelsesmødet, da jeg ikke mener, at jeg alene kan tage 

stilling til hel eller delvis eftergivelse af opkrævningen. 

BESLUTNING 

Efter en drøftelse og orientering blev der enighed om, at vi kunne tilbyde, at kreditere 50 % med 

begrundelsen, at ledningen gik på privat grund, selv om det var en hovedledning. 

12. Udenoms arealer 

BESLUTNING 

Steen Rasmussen vil gerne have græsset omkring brøndende bliver halvhøjt af hensyn til vildtet. 

Jf. punkt 10.3 bør der laves aftaler med Anders Bay Thomsen og Steen Rasmussen. Arealer om-

kring vandværket så pænt ud. 

13. Årsrapport 2013 

Den reviderede årsrapport for 2013 gennemgås og ledelseserklæringen underskrives. 

BESLUTNING 

Årsrapporten blev gennemgået og godkendt. 

13.1 I tilknytning til årsrapporten gennemgås og underskrives revisionsprotokollen 

BESLUTNING 

Revisionsprotokollem gennemlæst og underskrevet. 

14. Budget 2016 og takstblad 2015 

Budget og takstblad fremlægges til godkendelse, alle takster er uændret. 

BESLUTNING 

Budget og takstblad godkendt 

15. Generalforsamling 

Afholdes tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 i Velling Forsamlingshus. 

Dagsorden. 

Valg af: 



Nordfyns Vandværk 
CVR: 5870 1718 

 
Referater 2013 – 2014 

 

 
 side 6 

 

Dirigent, bestyrelse – Kristian Andersen og Palle Knudsen (har givet tilsagn), intern revisor – Kri-

stian Iversen, bestyrelsessuppleant – Kjeld Kramsbjerg Hansen og revisor suppleant – Rikke Nør-

gaard. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

16. Eventuelt 

Kristian har været på hygiejne kursus. 

Referat: 

  

Mogens Stougaard 

Bestyrelse: 

 

      

Frans Tange  Jens Rasmussen  Mogens Stougaard 

Formand  Næstformand  Kasserer 

 

    

Palle Knudsen  Kristian Andersen 

 


