
 

Generalforsamlingen den 20 april 2017 kl. 19.00 på Nordals Center. 
 
Deltagere: Bestyrelsen – Medarbejdere: Jørgen Jellev. 
I alt var vi mødt 19 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 2016 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Regnskabet vedlagt 
 
Valg til bestyrelsen: 
Svend Thomsen blev genvalgt for en 2 års periode og forsætter som formand. 
Som suppleant blev Gustav Johannson genvalgt for en ny 1 års periode 
 
Indkomne forslag: 
Her havde bestyrelsen et forslag om en tilretning af Vandværkets love §4 vedr. indkomne forslag. 
Dette blev vedtaget af alle 11 stemmeberettigede deltagere. 
Dette har været lagt ud på Vandværkets hjemmeside rettidigt. 
 
Der var forslag om at vandværkets grund kunne bruges som landingsplads for lægehelikopteren.  
Dette var afstedkommet af at det for kort tid siden havde været forsøgt. 
Bestyrelsen vil ikke aktivt gå ind for dette – kun hvis myndighederne beder os om det. 
Vi finder at den bestående plads ved testbanen på Danfoss er tidsmæssigt lige så god og langt mere 
sikker.  
 
Eventuelt: 
Forslag til et navn til vores nye græsklipper. Robertha eller Rosa. 
Bestyrelsen afgør det ved næste møde. 
 
 
 

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

  



 

Langesø Vandværk 

Generalforsamling 20. april 2017 

Beretning for året 2016 

Bestyrelsen har mødtes en halv snes 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 – dog først efter omprøve i et enkelt tilfælde. 

Der er for året 2016 leveret knapt 30.000 m3 vand, hvilket er ca. 4% lavere end i 2015. Det ser ud 
til at være trenden, at forbruget falder med 4 % pr. år, idet det også var tilfældet fra 2014 til 2015.  

Vi har i juni fået ført vores to boringer op over jordniveau, hvilket var et myndighedskrav – for 

derved at sikre mod at eventuelt forurenet overfladevand løber ind i boringerne. I vil kunne se 

ændringen i form af to metalkasser, der beskytter oppumpningsaggregatet. 

Ved samme lejlighed blev der monteret en svingport ved Svalevej for at give adgang for det tunge 

materiel, der skulle til for at udføre montagearbejdet. Porten fra Svalvej er etableret for også i 

fremtiden at have nem adgang i forbindelse med regelmæssige tilsyn og renoveringer af 

oppumpningsaggregatet.  

Vi har i 2016 været forskånet for ledningsbrud. Der har kun været reparation af ledningsnettet i 

form af udskiftning af 2 stophaner.  

Vi har på personalesiden indlemmet Boye Simonsen i teamet som afløser for Jens. Boye har i 

2016 været gennem både en oplæringsfase og ligeledes været afløser for Jens i en periode. 

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 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. 

For at løse opgaven omkring dette område var målsætningen at opnå pesticidfri drift på minimum 

50% af indsatsområdet. Opgaven blev i efteråret løst ved skovrejsning på så stort et areal, at de 

50% blev opnået. 

Langesø Vandværk – og mange andre vandværker har besluttet at hensætte årlige beløb til 

grundvandsbeskyttelse; for tiden 0,28 kr. pr. m3. Det er det beløb, som drikkevandsafgiften til 

staten er nedsat med i 2016 og også 2017. På den måde kan vi fastholde m3 prisen. 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. 

Skovrejsningen her på Nordals var blot det første tiltag i Sønderborg Kommunes indsatsplan; der 

vil komme flere af slagsen – andre steder i Kommunen. I Vandsamarbejdet vil vi selvfølgelig 

fortsætte med vores bidrag for på ”demokratisk” vis at dele udgifterne til indsats-tiltag andre steder 

i Kommunen.  



 

Anlægget: I efteråret begyndte vi at planlægge en renovering og forskønnelse af vandværkets 

anlæg – især ud mod Fasanvej; men også indenfor hegnet. Vi endte med at vælge et ensartet 

udseende ved Fasanvej og Svalevej; nemlig græsbelægning, som også indebærer en nem 

vedligeholdelse. Vi kom ved den lejlighed ind på også at få etableret robotklipning af arealet 

indenfor hegnet. Det indebærer visse justeringer i terrænet for at gøre det muligt for robotklipperen 

at komme rundt.  

Det er alt sammen blevet etableret hen over vinteren – og robotklipperen havde premiere lige før 

påske.  

Helikopterlandingsplads: Der er kommet forslag til vandværket, om ikke det var en idé at 

etablere helikopter-landingsplads på vandværkets område. Forslaget er affødt af en nylig situation i 

nabolaget, hvor der var behov for helikopter-sygetransport.  

Vandværket vil ikke aktivt gå ind for en helikopter-landingsplads på området – kun hvis 

myndighederne beder os om det. Grunden hertil er den, at en helikopter-landingsplads på 

vandværkets område langt fra vil være ligeså sikker og tilgængelig som den allerede etablerede på 

Danfoss testbane, der er den officielle heliport i området. Der vil heller ikke være noget 

tidsmæssigt at hente ved at have en heliport på vandværket, idet ventetiden på helikopteren er 

rigelig til, at man med en ambulance kan transportere den syge til Danfoss heliport.   

Tiltag i 2017. Den vigtigste og mest omkostningstunge forbedring i 2017 vil være at få udskiftet de 

nuværende vandmålere til målere med fjernaflæsning og – overvågningsfaciliteter. Det vil fritage 

brugeren for selvaflæsning med dertil hørende forglemmelser og eventuelle fejlaflæsninger. Det vil 

gøre det muligt for brugeren ved jævnligt kik på måleren for eksempel at få meddelelse om små 

lækager eller unaturligt stort forbrug. 

I første omgang vil vi foretage fjernaflæsningen på den måde, at Jens kører en tur i gaderne med 

den relevante App i sin mobiltelefon eller tablet. Det vil vi gøre nogle få gange om året, og som 

minimum ved nytårstid. 

På sigt kan aflæsningen og overvågningen automatiseres og foretages løbende; men det kræver 

opsætning af et antal antenner samt opkobling til en database hos Kamstrup, der er leverandør af 

målerne. 

Installationen af målerne vil starte midt på året og skal være på plads hen på efteråret, således at 

systemet er parat til aflæsningen til nytår. 

Vi taler om en investering i nærheden af 300.000 kr. inklusiv installation. Vi forestiller os ikke, at 

forbrugeren får nogen ekstra (årlig) udgift herved, da det er planen at finansiere de nye målere 

med vandværkets opsparede midler.   

Af yderligere tiltag i 2017 foreligger der en hovedrensning af ledningsnettet, som vil foregå 

sandsynligvis i sensommeren.  

Det var så beretningen for 2016. 

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 2016.  

Langesø, den 19. april 2017 

Svend Thomsen 

  



 

 

  



 

 


