Generalforsamlingen den 25. april kl. 19.00 på Nordals Center.
Der var fremmødt 18 deltagere inkl. bestyrelsen og medarbejdere.
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.
Hertil kunne Jens Kristensen, efter aftale med Svend Thomsen, fra samme dag fortælle at dagen før
havde PC-Brøndboring taget stigrør op og sat ny SP7-8 pumpe på. Der er udført TV- inspektion på
begge forerør.
Alt viste sig at være fint i orden. Der er ingen belægninger på forerørene.
Med dette som ekstra tillæg til formanden skrevne beretning blev den godkendt.
Aflæggelse af regnskab:
Jørgen Jellev gennemgik regnskabet for år 2018
Regnskabet blev herefter godkendt.
Regnskabet vedlagt
Valg til bestyrelsen:
Her blev Svend Tomsen genvalgt for en ny 2 års periode.
Som suppleant til bestyrelsen blev Jørgen Jellev valgt for en 1 års periode.
Indkomne forslag:
Der er ikke kommet noget.
Eventuelt:
På spørgsmål om hvor store vandmængder der kunne spildes ved mindre læk fra vandhaner og
toiletter. Her blev det oplyst at de kunne være meget store,
Ved målinger hvert kvartal bliver der opdaget flere mindre og også ret store mængder vandspild.
Her bliver forbruger i de tilfælde hvor der er konstante læk orienteret.
Man kan selv kontrollere det, med alt lukket, på ens egen vandmåler ved at flowmåleren i venstre
side er i ro.
Herefter takkede formand Svend Thomsen for et godt møde,
samt en tak til dirigent Helge Frederiksen for god ledelse af mødet.

Svend Thomsen, formand Jens Kristensen, teknik Ole B. Pedersen, pladsmand

Ebbe Nielsen, sekretær

Langesø Vandværk
Generalforsamling 25. april 2019
Beretning for året 2018
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.
Driften
Driften af vandværket har forløbet uden problemer. Drikkevandet er rutinemæssigt løbende blevet
kontrolleret og fundet i god kvalitet. Vi har fulgt påbuddet om også at undersøge for de nye pesticider, som
desværre er fundet andre steder i Danmark, og heldigvis har vi dem ikke.
Vi har haft et par enkeltstående reklamationer over ”brunligt” vand. Vi har så spurgt i nabolaget til de aktuelle
adresser og fundet ud af, at der her ikke var brunt vand. Vi har så konkluderet, at brunfarvningen var meget
lokal og kunne ikke være forårsaget af vandværket.
Der er for året 2018 leveret 32.800 m3 vand, mod 31.800 i 2017, hvilket er en stigning på 3%. Vi havde godt
nok også en meget tør sommer sidste år.
Vi har ikke været forskånet for brud i 2018, idet vi har haft et par stykker, og har også været nødt til at
udskifte et par stophaner.
Vi har hele året nydt godt af vores nye målerkoncept, hvis fornemste egenskaber er at vi kan fjernaflæse, og
som en ekstra bonus få alarm omkring lækager og utilsigtet forbrug i form af dryppende haner, løbende
toiletter etc. hos forbrugeren. I øvrigt noget, som forbrugeren også selv kan overvåge. Udover den årlige
aflæsning foretager vi også kvartalsvise aflæsninger, og vi finder typisk 2-3 tilfælde af unormalt forbrug, som
vi selvfølgelig gør den pågældende forbruger opmærksom på.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Nordals. Plantningen af Oksbøl Skov er nu gennemført og vil
fremover bidrage til at vores indvindingsopland lever op til at være minimum 50 % pesticidfri drift. Vi lever
hermed op til Vandforsyningslovens krav om en handleplan for grundvandbeskyttelse. I disse sager står vi
økonomisk last og brast med de øvrige vandværker i Sønderborg Kommune, idet vi årligt hensætter et beløb
svarende til 0.67 kr. pr. m3 til del-finansiering af indsatsplaner rundt i kommunen.
Desuden i forbindelse med indsatsplanen 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”. Vi vil den 22. maj invitere vandværkets nærmeste naboer ind til en orientering omkring
sprøjtefri drift – hjulpet af specialister fra Kommunen og fra Vandsamarbejdet.
Vi har i 2018 skullet udfærdige et ny Kontrolprogram, som skal gælde fra 2019 og fremover. Den
væsentligste ændring i forhold til tidligere er at vi skal lave flere målinger – og dét ude hos forbrugerne, uden
på forhånd at flushe. Vi skal over tid også sørge for at komme godt rundt i forsyningsområdet, så I kan
sagtens blive udnævnt til kontrolsted!
Vi har i 2018 skullet forholde os til den nye, europæiske Persondataforordning, som indebærer at vi skal
være yderst påpasselige med hvordan vi håndterer personfølsomme data. De vigtigste konsekvenser af
persondataforordningen er: Vi skal orientere forbrugerne om hvad vi bruger data til (det er gjort på vores
hjemmeside). Vi skal slette persondata efter en vis årrække (5 år). Vi skal gardere os mod data-kriminalitet
(det er gjort ved at vi har oprettet en for vandværket fælles database med bruger-kode, hvorved vi også
opnår at vi sender langt færre mails indeholdende persondata). Vi skal lave aftaler med vores externe
databehandlere.
Vi har i 2018 foretaget visse forbedringer på vandværket. Vi har fået installeret affugtningsanlæg for at
forbedre indeklimaet, og det har sandelig også hjulpet – nu er der ingen drivende vægge mere!
Vi har reduceret vores rentvandsbeholdning ned til ca. 1/5 af vores oprindelige kapacitet. Det er gjort for ikke
at have for meget stillestående vand. Rent fysisk er det gjort ved at sløjfe de udvendige tanke og kun benytte
den indvendige tank, som er på ca. 50 m3. Det har vist sig at være fuldt tilstrækkelig kapacitet til udligning af
døgn-svingninger.
Anlægget
Anlægget har nu fået det fulde ansigtsIøft, og robot klipperen klarer næsten alene vedligehold af anlægget.
Sidste tilpasning af anlægget var fældning og rodfræsning af 3 store træer i plænen. Nu driller de i hvert fald
ikke robotklipperen længere!
Tiltag i 2019 (og fremover)
Vi er i gang med at forberede os på, at der i 2019 skal etableres en offentlig tilgængelig database med
digital registrering af vandværkets ledningsnet. Dette er netop sket, og ledningsnettet kan nu tilgås via et
link på vores hjemmeside.

Vi har planlagt en videoinspektion af vores 2 råvandsboringer. Ved samme lejlighed vil vi udskifte de to
dykpumper, som efterhånden er blevet en snes år gamle, og hvoraf den ene har lavet en del nykker her på
det sidste. Arbejdet er netop gået i gang.
De to rentvands-pumper, som er inde i vandværket, planlægger vi at udskifte i 2020
Som nævnt tidligere, så er nabo-kampagnen vedrørende pesticidfri drift nært forestående.
Det var så beretningen for 2018.
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 2018.
Langesø, den 25. april 2019
Svend Thomsen

