
 

Generalforsamlingen den 19. april 2018 kl. 19.00 på Nordals Center. 
 
Deltagere: Bestyrelsen – Medarbejdere: Jørgen Jellev og Boye Simonsen. 
Derudover var der mødt 3 deltagere.   
 
Dagsorden: 
 
Valg af dirigent. 
Helge Frederiksen blev valgt. 
Han takkede og erklærede mødet for lovligt indkaldt. 
. 
Formandens beretning: 
 Svend Thomsen fremlagde beretningen for det seneste års drift i Vandværket. 
Bilag vedlagt. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Aflæggelse af regnskab: 
Jørgen Jellev gennemgik regnskabet for år 2017 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Regnskabet vedlagt 
 
Valg til bestyrelsen: 
Jens Kristensen og Ebbe Nielsen blev valt for en ny 2 års periode 
Som suppleant blev Gustav Johannson genvalgt for en ny 1 års periode 
 
Indkomne forslag: 
Der er ikke kommet noget. 
 
Eventuelt: 
En bruger spurgte til om de nye målere kunne måle forkert. Han mente hans målte forbrug var lidt 
forhøjet. Vi aftalte at han ville følge det nøje i den næste periode. Vi tilbød ham at han kunne prøve 
at få et andet sat på da Vandværket ligger inde med et par stykker i reserve. 
 
Herefter takkede formand Svend Thomsen for et godt møde,  
samt en tak til dirigent Helge Frederiksen for god ledelse af mødet. 
 
 
 

 
  



 

Langesø Vandværk 

Generalforsamling 19. april 2018 

Beretning for året 2017 

Bestyrelsen har mødtes i gennemsnit en gang om måneden i løbet af året og drøftet aktuelle emner. 
Desuden har der været livlig mail-korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne hen over året. Vi har i 
2017 involveret medarbejderne - Jørgen og Boye - i bestyrelsesarbejdet. 
 

Driften 
af vandværket har forløbet uden problemer. Drikkevandet er rutinemæssigt løbende blevet kontrolleret og 
fundet i god kvalitet. I 2017 blev der på nogle vandværker i Danmark fundet et nyt pesticid, chloridazon-
desphenyl. Alle vandværker blev pålagt også at undersøge for dette pesticid, som heldigvis ikke blev fundet 
på vores vandværk – og indtil videre heller ikke andre steder i Sønderborg Kommune. 
Der er for året 2017 leveret 32.000 m3 vand, hvilket er 4% højere end i 2016. Forrige år oplevede vi et fald 
på 4%, så det ser ud til, at vi er stabiliseret omkring de godt 30.000 m3.  
Vi har i efteråret gennemført hovedskylning af forsyningsnettet – uden problemer. Vi har ikke været helt 
forskånet for ledningsbrud, idet vi har haft et brud på Nyvej. Endvidere har vi været nødt til at udskifte et 
par stophaner. Desuden har vi haft udgifter på at rette op omkring 2 stophaner i fortovet på Lærkevej – 
de kunne ikke helt klare belastningen fra de tunge køretøjer, der var i gang i forbindelse med nybyggeriet på 
Lærkevej.  
Vores største og vigtigste aktivitet i 2017 var udskiftning af vandmålerne til en type, der kan fjernaflæses. (I 
vil senere ved gennemgang af regnskabet se, at dette var vores suverænt største udgift i 2017). De nye 
målere fritager brugerne for selvaflæsning ved årets udgang. Nu foregår aflæsningen ved at Jens (og Boye) 
kører en tur rundt i gaderne og foretager aflæsningen med en tablet. Som en ekstra service for brugerne 
foretager vi aflæsning en gang i kvartalet med henblik på at detektere lækager/ekstraordinært stort forbrug. 
Det kan være alt lige fra et rindende toilet til en dryppende vandhane til brud/tæring på rør. Vi har allerede 
haft en del tilfælde af lækage, som vi efterfølgende har gjort brugeren opmærksom på, med henblik på at få 
det repareret. 
 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Nordals. Ifølge Vandforsyningslovens §13 og lovbekendelse af 
21. december 2011 skal kommunen vedtage en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i 
vandplanen. En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse, der beskriver hvilke handlinger der 
skal udføres for at beskytte grundvandet mod forurening i udvalgte områder. Det drejer sig om de områder 
staten har udpeget som særlige drikkevandsinteresser og indvindings-opland for vandværkerne – herunder 
Nordals. 
På Nordals er indsatsplanen sat i gang – i form af plantning af Oksbøl Skov, som er påbegyndt; men ikke 
gennemført endnu. På Langesø Vandværk har vi et hængeparti i forhold til BNBO (BoringsNære 
BeskyttelsesOmråder), hvor det drejer sig om at lave aftale med vandværkets nærmeste naboer om 
”sprøjtefri drift”. Her venter vi på noget kampagne-materiale (pjece) fra Kommunen, som kan bruges ved 
henvendelse til naboer. 
Udover Oksbøl-projektet er der 10 andre indsatsplaner på tapetet i Kommunen. De skal allesammen være 
effektueret senest i 2022. I Vandsamarbejdet fortsætter vi med sammen med de andre vandværker at spare 
op til del-finansieringen ved at hensætte årlige beløb – svarende til den lettelse vi har fået og får i 
drikkevandsafgiften til staten, som pt. er 0,67 kr. pr. m3. Beløbet vil stadig blive opkrævet; men hensat til 
grundvandsbeskyttelse. 

Anlægget 
har fået det fulde ansigtsIøft. I foråret blev der planeret og tilsået, hvorefter robotklipperen blev sat i drift; 
dog ikke helt uden indkøringsvanskeligheder; men den kom til at køre og har lavet et flot stykke arbejde i 
2017. Der var imidlertid et problem med nedfaldne kogler og visne grene, så vi besluttede at fælde de 3 
store træer, hvoraf et par i øvrigt var syge. Det skete i starten af 2018, og nu ser hele anlægget enkelt ud, 
og er frem for alt nemt at holde. 

Tiltag i 2018 (og fremover) 
Vi er i gang med at forberede os på at leve op til den nye EU-persondataforordning, som allerede træder i 
kraft i slutningen af maj. Det går ud på, at vi sikrer forbrugernes persondata mod misbrug, hvilket blandt 
andet indebærer: 
- at forbrugeren er informeret om hvad data bruges til 



 

- at forbrugeren har ret til at få slettet data efter en vis tid 
- at forbrugerdata ikke kommer i uvedkommendes hænder 
- at vandværket laver fortrolighedsaftale med externe databehandlere 
 
Vi planlægger at reducere vores rent vands-kapacitet. Det er således at vores lagerkapacitet svarer til 4-5 
dages forbrug. Det er ikke tilrådeligt med så stort et lager, da det betyder ringe udskiftning. Lageret er 
dimensioneret til det meget større forbrug, som vi havde år tilbage. Vi planlægger at sløjfe den ene af vores 
udendørs tanke. 
Vi planlægger udskiftning af rustne/tærede rør i vandværket. Hertil også udskiftning af nedslidte ventiler 
og haner. Vi installer også en affugter i vandværket for at holde et godt indeklima. Det er alt sammen 
udgifter; men det understøtter generelt vores vision med vandværket, nemlig at det løbende skal 
vedligeholdes og forbedres, så vi til enhver tid kan levere vand i en god kvalitet. Det er ikke inde i billedet at 
nedlægge vandværket eller at fusionere med andre vandværker – så længe vi kan levere vand til en rimelig 
pris. (igen i år er m3 prisen uændret). 
Vi skal også forberede os på, at der i 2019 bliver etableret en offentlig tilgængelig database med digital 
registrering af vandværkets ledningsnet. Registreringen skal være komplet inden 2022. 
Vi vil også blive underlagt en ny procedure for udtagning af vandprøver. Kommunen vil til efteråret give 
os instrukser om hvordan! Det bliver ikke gjort nemmere for os, idet prøverne skal tages ude hos brugerne – 
store som små – uden på forhånd at ”flushe”. 
Der er dukket endnu et nyt pesticid op, som har navnet 1,2,4 Triazol, som er et svampemiddel. Dette 
pesticid vil sikkert komme frem i pressen snart. Vi kommer med stor sandsynlighed også til at undersøge for 
dette pesticid i 2018. 
Det var så beretningen for 2017. 
Til slut vil jeg gerne takke for godt samarbejde i bestyrelsen – til Ebbe, Ole og Jens. Jeg vil også gerne takke 
Jørgen og Jens samt afløser Boye for et solidt og veludført arbejde i 2017.  
 
Langesø, den 19. april 2018 
Svend Thomsen 

 

  



 



 

 


