
 

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl. 19.00 på Nordals Center. 
 
Deltagere: Bestyrelsen – Medarbejdere: Jørgen Jellev. 
I alt var vi mødt 20 deltagere.  
 
Dagsorden: 
 
Valg af dirigent. 
Helge Frederiksen blev valgt. 
Han 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 2015. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Regnskabet vedlagt 
 
Valg til bestyrelsen: 
Jens Kristensen var på valg. Uden andre forslag blev han genvalgt for en ny 2 års periode. 
Ebbe Nielsen var på valg. Uden andre forslag blev han genvalgt for en ny 2 års periode. 
Gustav Johannson blev genvalgt som suppleant for en 1 års periode.  
 
Indkomne forslag: 
Ingen forslag. 
 
Eventuelt: 
Her var der ønske om bedre vedligehold af skråningen/ hjørnet ved Fasanvej. 
En del af skråningen er kommunalt område.  
Vi undersøger dette og finder en løsning.  
 

Herefter sluttede mødet kl. 19:45. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 



 

 

Beretning for året 2015 

Bestyrelsen har mødtes ca. 10 gange i løbet af året og drøftet aktuelle emner. Desuden har der 
været livlig mail-korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne hen over året. 

Driften af vandværket har forløbet uden problemer. Drikkevandet er rutinemæssigt løbende blevet 
kontrolleret og fundet i god kvalitet. Der er for året 2015 leveret ca. 31.000 m3 vand, hvilket er 4% 
lavere end i 2014. Det ser ud til, at forbruget er ved at stabilisere sig på dette niveau.  

Vi har i starten af året fået færdiggjort hjemmesiden, som jeg synes er overskuelig og nem at gå til. 

Vi har midt på året udskiftet i alt 25 gamle vandmålere.  

Vi har i efteråret fået renset og malet tårnet.  

Vi har ligeledes i efteråret fået overbevist kommunen om at hjørnet med springvandet skal plejes 
på behørig vis. Det har alt sammen pyntet. 

Vi har i sidste halvdel af 2015 implementeret fuld VLT-styring på råvands-pumperne, hvilket 
betyder at pumperne kører i længere tid ad gangen; men med lavere omdrejningstal således at 
flowet gennem vandværket sænkes. Vi undgår den kraftige sugning af pumperne og dermed 
mindre risiko for at få urenheder med op, såsom jern, hvor vi har haft mindre overskridelser. Ved 
det årlige tilsyn fra Sønderborg Kommune blev VLT-styringen af pumperne også værdsat. 

Vi har i 2015 været forskånet for ledningsbrud og dermed reparationer. 

Vi har på personalesiden aftalt med Boye Simonsen, at han indtræder i teamet som afløser for 
Jens. Erik Petersen er ligeledes også fortsat afløser for Jens. 

Eventuelt samarbejde med Havnbjerg Vandværk. Vi havde i maj/juni fortsatte drøftelser med 
Havnbjerg Vandværk om et eventuelt samarbejde. Havnbjerg Vandværk skulle foretage sig et eller 
andet, da de stod overfor kraftige investeringer i deres vandværk. Ved et samarbejde ville vi have 
kunnet udnytte Langesø Vandværks kapacitet. Desværre valgte Havnbjerg Vandværk i sidste ende 
at få vand leveret fra SonFor. 

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. 

Indsatsplanen har været til høring i 12 uger, og den 2. marts 2016 har byrådet vedtaget 
indsatplanen – tilrettet efter at høringssvar er vurderet af Styrelsen. 

På Nordals er der udpeget fire indsatsområder, hvoraf de to ligger inden for hele Nordals’ 
indvindings-opland. Af de to indsatsområder ligger det ene inden for Langesø Vandværks 
indvindings-opland. Nemlig et område, der ligger fra Havnbjerg til Oksbøl. 

Og hvad indebærer indsatsplanen for Langesø Vandværk?  

1. Vi skal have en bæredygtig pumpestrategi senest i 2017 (lav ydelse i længere tid). Er gjort! 
2. Foretage tilstandsvurdering af indvindingsboringer senest i 2017. Er planlagt! 
3. Foretage pesticidkampagne overfor private grundejere hvert 5. år. 
4. Sløjfning af egne ubenyttede boringer. 



 

5. Vi skal udføre overvågning af nitrat- og sulfatindhold og monitorere det i perioden 2016-22. 
6. Vi skal indgå aftaler med landmænd om stop for brug af pesticider i perioden 2016-22. 

Det sidste punkt kan man sige, er det mest krævende – også økonomisk set. I praksis er målet 
nået, hvis 50% af indsatsområdet (Havnbjerg til Oksbøl) er omfattet af pesticidfri drift. De aktuelle 
planer for at løse opgaven går ud på skovrejsning på så stort et areal, at man opnår de 50%. I 
tilfælde af skovrejsning går Naturstyrelsen ind og medfinansierer. Hvad angår Havnbjerg-Oksbøl 
området har Kommunen rent undtagelsesvist indgået i en foreløbig medfinansiering. Modellen 
kunne være 40% til Naturstyrelsen, 40% til Kommunen og 20% til vandværkerne. 

Skovrejsning vil også have en positiv indvirkning på en eventuel nitrat- sulfat risiko. 

Inden for indsatsområdet ligger også forureningskilden - den tidligere tankstation på Piledamsvej. 
Det er Region Syddanmark, der er myndighed i forhold til forurenede grunde. Sønderborg 
Kommune er i løbende dialog med Region Syddanmark herom. 

Da flere vandværker har det samme indvindings-opland, giver det mening, at vi samarbejder om at 
finansiere indsats-tiltagene – ikke blot på Nordals; men i hele Sønderborg Kommune. Der er derfor 
i marts i år stiftet en forening af samtlige vandværker i Sønderborg Kommune, Vandsamarbejdet, 
der har til formål at dele udgifterne ”demokratisk”. 

Langesø Vandværk – og mange andre vandværker har besluttet at hensætte årlige beløb til 
grundvandsbeskyttelse; for tiden 0,28 kr. pr. m3. Det er nøjagtigt det beløb, som 
drikkevandsafgiften til staten er nedsat med i år. På den måde kan vi holde totalprisen pr. m3 på 
samme værdi som sidste år. I løbet af de næste år vil drikkevandsafgiften yderligere blive nedsat til 
0,67 kr. pr. m3. Beløbet vil stadig blive opkrævet; men hensat til grundvandsbeskyttelse.  

Tiltag i 2016. Den vigtigste og mest omkostningstunge forbedring i 2016 vil være at få hævet 
råvandspumperne op over jordniveau. Det er med i planen ved den lejlighed at etablere adgang til 
anlægget for tungt materiel (lastbil med kran) via en port på Svalevej. Adgangen vil også lette 
senere regelmæssige eftersyn/udskiftning af pumperne. (Port og fliser ved indgangen er allerede 
etableret). For hele projektet snakker vi om en omkostning i størrelsesordenen 150.000 kr. 

Tiltag i 2017. Kikker vi længere frem, foreligger der en hovedrensning af ledningsnettet i 2017. 

Det var så beretningen for 2015. 

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 afløserne Erik og Boye for et solidt og veludført arbejde i 2015. 
Det har for mig som ny i foreningen været spændende og inspirerende at komme ind i vandværks-
verdenen. 

 
Langesø, den 20. april 2016 

Svend Thomsen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 


