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Onsdag den 25. september 2019 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vellinge Forsam-
lingshus. 
 
Mødte: 131 inkl. fuldmagter. 
 
Velkomst ved formanden 
 
Dagsorden 
 
1 Valg af dirigent  

 
Bestyrelsen foreslår Jens Rasmussen – valgt med akklamation. 
 
Dirigenten skal konstatere: 
 
At generalforsamlingen er rettidigt indkaldt med 14 dages varsel (Ugeavisen Nordfyn uge 37 og 
38). 
At generalforsamlingen afholdes rettidigt (september måned). 
At dagsorden er i overensstemmelse med vedtægten. 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år fremlægges. 
5. Valg af medlemmer og suppleant. 
6. Valg af revisor og suppleant. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 

At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Generalforsamlingen blev enstemmigt godkendt. 
 
Der skal vælges stemmetællere og kontrollanter af udlevering af stemmesedler: 
 

Følgende medlemmer foreslås: 
Kjeld Kramsbjerg Hansen 
Kasper Solberg Hansen 
Bent Andersen 
 

Stemmetællerne blev valgt uden modkandidater. 
 

2 Beretning om det forløbne år 
 
Mogens Stougaard fremlægger beretningen på vegne af bestyrelsen. 

 
Opfølgning af sidste års generalforsamling 
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På sidste års generalforsamling var der forespørgsler fremme, om vi ikke kunne rense vandet. 
Teknisk set var der ikke noget i vejen for dette, men Nordfyns Kommune afslog denne løsning. 
Vi skulle skaffe rent grundvand. 
 
Nordfyns Kommune og Vandcenter Syd 
Der har løbende været afholdt møder med kommune og vandcentersyd, der er rådgivende or-
gan for Nordfyns Kommune. 
Vandcentersyd har peget på, at vi kunne købe deres boring ved Pugholm, som i dag er registre-
ret som en undersøgelsesboring. Ydelsen i denne boring er oplyst til ca. 25 kbm./t, hvilket er i 
underkanten af vores behov. 
Vandcentersyd er positiv overfor kildefeltet ved Pugholm. 
 
Kildefelt 
Der blev afholdt møde med gårdejer Kristian Jørgensen, Pugholm, og der blev indgået aftale om 
kompensation, såfremt de boringsnære områder gav problemer for Kristian Jørgensen. Aftale at 
man aldrig blev enige, hvorfor der ikke foreligger endelig aftale. Aftale skulle kompensere Kri-
stian Jørgensen., så han ikke ville lide økonomisk tab. Det bemærkes at der ikke er nogen re-
striktioner på BNBO-områderne i dag. 
Vi fik i november 2018 godkendt placeringen af det nye kildefelt, og fik sendt ansøgning om at 
etablere to prøveboringer i kildefeltet. Mod forventning modtog kommunen to klager over kil-
defeltet, som skulle behandles af klagenævnet. Kommunen lovede at presse klagenævnet for en 
hurtig afgørelse. 
Den første klage blev afvist i februar 2019, og vi håbede at den anden klage så ville følge hurtigt 
efter, men afgørelsen kom først ultimo maj 2019, hvor denne klage også blev afvist. 
 
Rodzone rensning 
Steen Benthin Rasmussen ønskede, at vi skulle etablere rodzonerensning af vores eksisterende 
kildefelt ved vandværket. Der blev i den anledning afholdt bestyrelsesmøde i februar / marts 
med DVN ApS v/Jørgen K. Andersen 
Jørgen K Andersen redegjorde for princippet med træplantning på ca. 2 - 3 ha. jord omkring de 
nuværende boringer ved at plante pil og lægge halm og muld tilsat bakterie til nedbrydning af 
pesticider ud på arealet, som så skulle vandes med dagligt 50 mm vand, for at få vandet renset 
biologisk.  
Vandmængden på 50 mm dagligt ville så relativt hurtigt synke ned gennem jordlaget og nå ned 
til vand årene ca. 20 meter under terræn. 
Fremlæggelse fra Jørgen K. Andersen var ikke struktureret, og vi aftalte, at vi skulle investere i 
en rapport, der kunne redegøre for metode, pris og med referencer til andre steder, hvor et så-
dant projekt var etableret. 
Efter at have modtaget rapporten afholdt vi nyt bestyrelsesmøde, men et flertal i bestyrelsen 
var stærkt tvivlende på metoden, og om den kunne nedbringe pesticiderne inden for et par år, 
og hvis det ikke lykkedes, og vi ikke foretog os andet i mens, følte vi ikke, det var det som for-
brugerne ønskede.  
Det var ikke hele bestyrelsens holdning, men et flertal. På trods af, at der var betalt for rappor-
ten, ikke var ønsker om en fremlæggelse for bestyrelsen. 
Vi ville dog, hvis vi senere modtog dokumentation for effekten af rodzonerensning, overveje at 
køre et parallelt projekt.  
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Vandforsyningsplan 
Nordfyns Kommune vedtog i januar 2019 den endelige vandforsyningsplan for kommunen. 
Den vigtigst del, var at der inden 2022 skulle foreligge en plan, der inden 2032 kunne sikre for-
syningssikkerhed til alle vandværker. 
Alle vandværker var klar over, at dette var en økonomisk belastning for de enkelte vandværker, 
og vi have indsendt en bemærkning herom til kommunen, i det det var vores opfattelse, at 
etablering af nødforsyning ville være tilstrækkeligt, men kommunen fastholdt, at der skulle 
være tale om forsyningssikkerhed. 
Ved etablering af forsyningssikkerhed, vil der for vores vedkommende op stå et behov for etab-
lering af en forsyningsledning fra Nordfyns Vandværk til Otterup Vandværk.  
For vores vedkommende vil den i første omgang kunne bruges til at lede vand fra det nye kilde-
felt ved Pugholm / Norup til vores bestående vandværk. 
Fælles møde med andre vandværker 
Den 19. august 2019 blev der afholdt fælles møde på Otterup Vandværk, med deltagelse af Has-
mark by og Hasmark Strands vandværk, Ørritslev Vandværk, Nordfyns Vandværk. 
Drøftelserne endte med, at vi skulle afvente resultatet af Nordfyns Vandværks prøveboringer 
ved Pugholm / Norup og herunder mulighederne for eventuelt at etablere et nyt vandværk ved 
Norup, som ville komme til at ligge centralt i forhold til nabovandværkerne. 
Der blev også givet udtryk for, at vandværkerne i Kappendrup og Roerslev eventuelt skulle ind-
drages. 
 
 
Dispensation for pesticider 
Herunder især Desphenyl-Cloridazon udløb pr. 1. juni 2019. Kommunen har ansøgt om forlæn-
gelse i samråd med vandværket. Vi har fået fristen forlænget med 3 år til 1. juni 2022. Vi skal 
regelmæssigt rapportere til kommunen hver halve år, hvor langt vi er nået med etablering af 
kildefelt mm. 
 
Bestyrelsesmøde i juni 
I juni efter afslag på klage over prøveboringerne, afholdt vi bestyrelsesmøde. Vi indledte besty-
relsesmødet med et møde med kommune om status på vores situation, herunder muligheden 
for en midlertidig rensning af vandet. 
Til bestyrelsesmødet havde vi indbudt Rambøll, til drøftelse om midlertidig rensning af vand og 
boringerne. 
Efter etablering af prøveboringer skal der ansøges om endelig indvindingstilladelse, hvilket vi 
kan være bekymrede for, om der på ny kommer klage.  
Vi var derfor enige om, at det vil være relevant at ansøge om tilladelse til etablering af midlerti-
dig rensning af vandet. Kommune havde på vores møde tidligere på dagen accepteret, at vi an-
søgte om en midlertidig tilladelse, den skulle blot være kommunen i hænde senest 1. august, 
for at kunne blive behandlet på kommunens kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2019.  
Dette er en ekstra omkostning, som vi mener, at vi er nødt til at tage, da vi ikke er i stand til at 
sætte tidspunkt for anden etablering af vandforsyning. 
 
Prøveboringerne 
Etablering af prøveboringer blev påbegyndt i uge 37 og forventes at vare i 8 uger, inden de er 
prøvepumpet og analyseret for pesticider mm. 
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Pris på prøveboringerne er ca. t. kr. 800. 
 
Etablering af vandledning fra kildefelt til vandværk 
Vi har besluttet at afvente etablering af vandledningen til vandværket fra kildefeltet, til den en-
delige godkendelse foreligger, herunder eventuelle klager. 
Etablering af råvandsledning til Nordfyns Vandværk 
Ledningen er ikke projekteret endnu, og vil blive projekteret efter endelig godkendelse af ind-
vindingstilladelse. Det skal i samme forbindelse overvejes om der skal lægges flere ledninger 
ned, når der alligevel skal graves op. Her tænkes på forsyningssikkerhedsledning til Otterup. 
 
 
Midlertidig rensning 
Vi har opnået en midlertidig godkendelse til rensning af fra vores nuværende kildefelt. Tilladelse 
gælder til muligheden for indvinding af vand fra kildefeltet ved Pugholm foreligger.  
De pesticider, vi har kendskab til fra vores boringer, vil stort set kunne renses væk ved brug af 
aktivt kul. Stoffet DSM kan ikke renses, men det forekommer  kun i en enkelt boring og er under 
grænseværdien. Det er ikke målt i afgang fra vandværk. 
Etablering af rensning forventes at koste mellem kr. 1,5 til 2,0 mio. og driftsomkostninger er an-
slået til t. kr. 150 -200. 

 
Kommentarer / spørgsmål. 
Karsten Pedersen 
Vandværk, kan ikke forstå behov for nye boringer. 
 
Kirsten Poulsen 
Dato for hvornår vi får rent drikkevand. 
 
Steen Benthin Rasmussen 
Vil gerne knytte yderligere kommentarer til beretningen. 
Mener ikke alle muligheder er afsøgt. 
Vi er ikke sikker på rent vand. 
Teknologisk Institut har tilbudt undersøgelse af andre muligheder i et forsøg på rensning af 
vand. Vandværket skulle lægge jord og strøm til. 
Vi er tilbudt rent vand inden for 3 år. Gratis hvis ikke det lykkedes. DVN havde lavet en rapport 
som Jørgen Krog Andersen gerne ville fremlægge, men blev afvist af et bestyrelsesflertal. 
 
Har fundet 12 gamle lossepladser og deponier, private og kommunale i tæt afstand uden om de 
nye prøveboringer. Denne trussel skal undersøgers før vi går videre. I Vandcentersyds boring 300 
meter fra det ny kildefelt, er der allerede konstateret 1/3 af grænseværdien for Chloridazon De-
sphenyl i 45 meters dybde. 
 
Hans Jørgensen 
Kunne godt bruge øget informationsniveau. Er grænseværdien f.eks. ikke hævet fra 0,01 til 0,1 
på det det nye kritiske stof? 
Lånet størrelse og tilbagebetalingshorisont. 
 
Svar:  
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Kommunen vil ikke ophæve påbud om lukning af boringerne, før den nye grænseværdi fremgår 
af bekendtgørelsen. Derfor er der heller ikke lagt noget på hjemmeside – som i øvrigt har været 
nede siden den 13. september. 
 
Kim Skou 
Hans har ret i manglende informationsniveau. Der er ikke enighed i bestyrelsen. 
 
Peter Jensen 
DVN har også forsøgt sig i Hasmark uden positivt resultat – yderligere forsøg bevirker blot, at 
tiden går. 
Ayoe Primdal 
Aktivt kul – her skal vandet køres igennem mange gange – det er ikke det hele der bliver renset 
for. 
 
Kommunikationen ikke ok. Hellere renset vand, da risikoen er for høj. Pesticiderne skal væk nu. 
 
Jan Bekker 
Der bør etableres kulfilter indtil løsning foreligger. Enig i, at der kan være restprodukter efter 
kulfiltrering. 
 
Anders Jørgensen 
Foreslår samarbejde og eventuel overgang til Vandcentersyd. 
 
Hans Jørgensen 
Tiden går. Afventer rensning indtil boringerne er afklaret. 
 
Henning Dencker 
Gamle pesticider, er mulige forureningskilder, selv om de har været godkendt. 
Det er billigst at rense med aktivt kul. 
 
Svar: 
Det er Miljøstyrelsen og ikke kommunen der afgør om vandet må renses. 
 
Ayoe Primdal 
Pesticider er nødvendigvis ikke kun gamle. Der er mere end 400 stoffer, der kan lukke boringer. 
 
Palle Knudsen 
De nye boringer bliver undersøgt for samtlige pesticider. 
 
Steen Madsen 
Foreslår informationsmøder. 
 
Steen Benthin Rasmussen 
Har undersøgt, at der indenfor BNBO findes op til flere lossepladser - indenfor 50 % af området. 
 
Kim Skou 
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Lossepladser udgør et nedsivningsproblem. Investering på kr. 10 mio. bliver ikke billigere for der-
til kommer driftsomkostninger. 
 
Karsten Pedersen 
Ikke rimeligt at pålægge vandværkerne omkostninger for rentvand. Det er ikke selvforskyldt. 
 
Peter Jørgensen 
Ønsker rent vand, men kr. 10 mio. er dyrt. Frygt for, at der i løbet af 2 – 3 år dukke pesticider op 
i de nye boringer. 
Kulfilter er muligvis billigere fra andre leverandører. 
Peter Jensen 
Hvis der skal etableres aktivt kulfilter kræver det en tilbygning. De årlige driftsomkostninger kan 
beløbe sig til kr. 300.000, men kan ikke på forhånd sige hvor tit filterne skal udskiftes.  
 
Rikke Nørgaard 
Boringer til kr. 800.000, derefter bør der træffes beslutning om næste skridt. 
 
Bjarne Simonsen 
Kulfilter har været kendt i mange år i industrien, er billigst også i drift. Koster ikke millioner i 
drift. 
 
Kim Skou 
12 millioner, der bør indhentes tilbud. 
 
Jan Bekker 
Samsø har fået etableret midlertidigt kulfilter. 
 
Ayoe Primdal 
Der kan fås transportable kulfiltreanlæg. Kan lejes. Har selv investeret i et osmoseanlæg. 
 
Karsten Pedersen 
Fast pris på anlæg kun med kulfilter. 
 
Kim Skou 
Har i søgt om rensning? 
 
Svar: 
Ja, og fået afslag på permanent rensning. 
 
Palle Knudsen 
Vi har ikke lov til rensning med kulfilter. 
 
Per Larsen 
Der er etableret kulfilter nogen steder. 
 
Ayoe Primdal 
Boringer kan håndteres. Borgerne skal have en eller anden form for rent vand senest til foråret. 
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Peter Jørgensen 
Indsigelse kan ikke afvises. 
 
Kristian Jørgensen 
Pesticiderne reduceres. 
 
Torben Madsen 
Hvad med forsyningssikkerhed? 
 
Svar: 
Afventer resultatet af boringernes ydelser og vandkvalitet. 
 
Karsten Pedersen 
I Roerslev ligger boringerne på Sportspladsen, ikke i nærheden af marker der sprøjtes. Kunne 
man ikke hente vand f.eks. fra Krogsbølle Skole? 
 
Svar: 
Har forsøgt at finde kildefelt ved Krogsbølle uden held. Risikoen for saltvandindtrængning er for 
stor. 
 
Anders Jørgensen 
Kulfilter anvendt på Tåsinge til vandet blev rent. Kulfilteret er flyttet til Ærø. 
 
Kim Skou 
Fokus på fakta. 
 
Kasper Solberg 
Der kræves mere tid, det er et stort projekt. 
Tænker at tidsfaktoren også spiller ind. 
Begge løsninger er i spil. 
 
Henning Dencker 
Ældre analyser? 
 
Svar: 
Kan findes på hjemmesiden. For de fleste pesticider er disse først analyseret fra efteråret 2017. 
 
Steen Madsen 
Der er tale om brandslukning. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Skal påvirke det politisk. Van-
det bliver bare dyrere og dyrere. 
 
Per Larsen 
Tvivlsomt projekt. 
 
Kristian Jørgensen 
Tude tosset, det vi har gang i. 
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Karsten Pedersen 
Ønsker brug af Facebook. 
 
Hans Jørgensen 
Hjemmeside – nej til Facebook. 
 
Ayoe Primdal 
Der bør indkaldes til nyt møde senere igen, hvor der eventuelt kan foretages afstemning. 
 
Henning Jensen 
Det er en god ide. 
 
Herefter var der ikke flere kommentarer / spørgsmål. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 

3 Årsrapport 2018 
 
Årets resultat t. kr. -456 efter afskrivning t. kr. 710, hvilket giver et likviditetsoverskud på t. kr. 
254. Underskuddet er overført til ”underdækning” som nu er på t. kr. 4.599 (t. kr. 4.143) 
 
De væsentligst driftsafvigelser i forhold til sidste år: 
Distributionsomkostninger er faldet med t. kr. 234, hvilket skyldes færre ledningsomlægninger.  
 
Formuen udgør uændret t. kr. 31.731, som stammer fra overgang til værdiansættelse af vand-
værket i 2010. 
 
Underdækning t. kr. 4.599 (t. kr. 4.143), det vil sige beløb der lovligt kan opkræves hos forbru-
gerne. 
 
Vandværkets likviditet. 
Omsætningsaktiver t. kr. 539 med fradrag af kortfristet gæld t. kr. 793, der var således et likvidi-
tetsunderskud på t. kr. 254. 
 
Likviditetsbehovet blev dækket ved at indbetalinger kom ind før moms for 2. halvår 2018 skulle 
betales. 
Der er i 2018 investeret t. kr. 619 i installationer og ledningsnet. 
 
Kommentarer / spørgsmål 
 
Steen Madsen 
Bestyrelsesforsikring? 
Bør tjekkes. 
 
Stig ? 
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Pris for administration? 
 
Svar: 
Omfatter honorar til MS-Revision / MS-Administration for bogføring ledelse mm. 
 
Steen Madsen 
Har altså ikke været i udbud. 
 
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

 
4 Budget for 2020 

Budgettet er tillige fremskrevet til og med 2025. 
 
Der er budgetteret med et lån på kr. 10 mio., der foreligger dog kun et foreløbigt tilsagn på kr. 7 
mio. 
 
Der er ikke budgetteret med tilgang af nyt kildefelt og råvandsledninger samt afskrivninger 
herpå. 
 
Der er budgetteret med renter og afdrag på lån på kr. 10 mio. over 7 år. 
 
Desværre medfører ydelserne på vores anlægslån inkl. renter, at vi har været nødsaget til at 
øget priserne på vores fastafgifter og kubikmeter afgifter. 
 
Vores takstblad er udarbejdet med en uændret vandafgift for 2020. 
 
Kommentarer / spørgsmål 
 
Mads Andersen 
Vedtaget af en samlet bestyrelse? 
 
Svar: Ja 
 
Hans Jørgensen 
Hvis det viser sig billigere bliver vandafgiften vel nedsat? 
 
Svar: Ja 
 
Karsten Pedersen 
Billigst muligt vand. 
 
Herefter blev budgettet taget til efterretning. 
 

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
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Følgende gælder for personvalg: 
Der kan kræves hemmelig afstemning ved personvalg vedtægtens § 12. 
Der kan stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt § 
12. 
(Et medlem er en person der ejer en eller flere ejendomme – hver ejendom giver ret til én fuld-
magt). 
På de udleverede stemmesedler anføres maksimalt 3 personer ud fra de foreslåede kandidater, 
de kandidater der opnår flest stemmer vil være valgt. 
 
På valg for 2 år til bestyrelsen: 
 
Frans Tange 
Jens T. Rasmussen 
Mogens Stougaard 
 
Alle er nuværende bestyrelsesmedlemmer, der alle modtager genvalg. 
 
Ayoe B. Primdal, Krogsbølle Bygade 37, 5450 Otterup, har meddelt sin kandidatur til bestyrel-
sen. 
 
Yderligere blev følgende kandidater foreslået: 
Kim Skou, Peter Jensen og Steen Madsen. 
 
Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev drøftet, vedtægten foreskriver 5 – 7, efter en kort debat 
blev man enige om at vælge 5 og til næste års generalforsamling foreslås det fremlægge et for-
slag ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer samt revideret vedtægt. 
 
Resultat af afstemning: 
Jens T. Rasmussen 88 stemmer 
Steen Madsen 80 stemmer 
Kim Skou 72 stemmer 
Der dermed blev valgt til bestyrelsen. 
 
Øvrige kandidaters stemmer 
Mogens Stougaard 59 stemmer 
Peter Jensen 53 stemmer 
Frans Tange 26 stemmer 
Ayoe Primdal 4 stemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. 
 
På valg som bestyrelses suppleant for 1 år: 
 
På valg er Kjeld Kramsbjerg Hansen  
 
Er nuværende suppleant og modtager genvalg. 
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Yderligere kandidater blev foreslået: 
Kristian Jørgensen 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
Kristian Jørgensen 54 stemmer – Valgt 
Kjeld Kramsbjerg Hansen 49 stemmer 
 

6 Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
På valg som intern revisor for 1 år er: 
 
Kristian Iversen – (har afbud men fremsendt accept på at modtage valg) 
 
Er nuværende interne revisor og modtager genvalg. 
 
Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt. 
 
På valg som revisor suppleant for 1 år er: 
 
Rikke Nørgaard. 
 
Er nuværende revisor suppleant og modtager genvalg. 
 
Rikke Nørgaard blev enstemmigt valgt. 
 

7 Indkomne forslag: 
Indkomne forslag skal være fremsendt til formanden senest den 15. i forudgående måned. 
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen – punktet udgår. 
 

8 Eventuelt 
Der forelå ikke noget til eventuelt. 
 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 
Mogens Stougaard bad om ordet og takkede de fremmødte for et godt samarbejde i den daglige om-
gang med forbrugerne. 
 
Hans Jørgensen takkede Mogens Stougaard med hans store arbejde gennem mange år for vandvær-
ket. 
 
Frans Tange sluttede med at takke de fremmødte for deltagelse i generalforsamlingen. 
 
Referat: 
Mogens Stougaard 
 
Bestyrelsen: 
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