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VEFLINGE VANDVÆRK 

Generalforsamling 

Referat 

 
Dato: Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 

Sted: Veflinge Forsamlingshus 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Buget for det kommende år til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Claus Christensen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt  

 

 

1. Jens Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 

varslet. 

  

2. Bestyrelsens årsberetning: 

Der vil i dette referat blive omtalt emner, der blev drøftet og enkelte spørgsmål fra 

de ca. 30 borgere, der var mødt frem til generalforsamlingen, og gengivet de svar, 

som bestyrelsen kom med. 

Der var en god og livlig dialog/snak, hvilket betød at beretningen tog en lille times 

tid. 

 

Året startede ganske roligt, indtil at FS (Fyens Stiftstidende) lavede artikel om Veflinge 

Vandværk (VV) og kunne oplyse at vi gentagne gange havde overskredet grænseværdien 

for Bentazon. Det er korrekt; men VV har fulgt NK (Nordfyns Kommune) krav om at 

ændre blandingsforholdet ved vores 3 boringer, for at kunne holde os under 

grænseværdien. VV har udført nye prøver/målinger løbende iht. krav fra NK. 

Grænseværdien er politisk fastsat og ikke fastsat på baggrund af sundhedsrisikoen. Vi vil 

gøre alt for at holde os under grænseværdien. 

 

VV blev efter avisomtalen kontaktet af en person fra Rambøll. Han fortalte, at han var i 

stand til at kunne hjælpe os. Det kunne nemlig være et problem med vores 

boringskonstruktion, som gjorde at pesticider kunne løbe/trænge ned langs selve røret og 

forurene vores grundvandsmagasin. Han kunne løse dette problem. 

 

Den 3. april havde vi borgermøde på Veflinge Skole med omkring 100 deltager, og hvor 

NK var repræsenteret. Her fremlagde vi vores håndtering af de problemer, vi havde med 

pesticider i vores drikkevand og vores løsning med at få koblet Rambøll på sagen. 

Som følge af krav fra borgermødet, er informationsniveauet blevet hævet betydeligt ved 

en bedre og dynamisk hjemmeside, oprettelse af en facebookside med løbende 

informationer, samt løbende informationer på Infotavlen i Brugsen og nu også infotavle i 

Veflingehallen.   
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Umiddelbart efter borgermøde, blev undersøgelser igangsat og boringen (nr. 136.1065) 

blev overboret og tætnet korrekt, således at der ikke længere kunne trænge pesticider ned 

langs borerøret. 

Der blev i den forbindelse udarbejdet en fyldestgørende rapport fra Rambøll, som er 

tilgået både NK og Region Syddanmark (RSyd). 

Der blev udtrykt tilfredshed fra flere fremmødte med det højnede informationsniveau. 

Dog var der undren og kritik af, at VV ikke havde lagt Rambøll’s rapport på 

hjemmesiden, men skulle læse om den i forbindelse med en ny avisartikel i FS i 

november. 

Det beklagede VV meget. 

Den reparerede boring er endnu ikke taget i brug, fordi magasinet omkring boringen ikke 

er rent nok. For at forureningen ikke skal sprede sig til 136.1064, (boringen tættest på 

vandværket), foretages der med tilladelse fra NK fortsat ”afværgepumpning” med 5 

m3/t. Forskellen i vandkvalitet mellem de 2 boringer, kan skyldes meget lokale 

grundvandshydrologiske forhold eller lokale kilder til forurening, der skal lokaliseres. 

Det er et anliggende, som RSyd skal undersøge nærmere, hvor de kan gøre brug af og 

indhente nyttige oplysninger fra Rambølls rapport. 

VV er på den baggrund derfor begyndt at lede efter en ny kildeplads, hvor VV har en 

aftale med en lodsejer om at benytte et skovområde syd for Veflinge mod Morud, der 

formodes at være velegnet. VV er i gang med indhentning af nødvendige tilladelser, så 

der kan igangsættes nærmere undersøgelse. VV håber meget på, at en ny boring kan 

være etableret i år. 

VV fik i december besked om en forurening på Bystævnet 41. Der er påvist et højt 

indhold af pesticider helt ned i en dybde på 13,5 m. VV har den 3. boring beliggende kun 

100 m fra denne forurening. Da vi modtog denne rapport, kontaktede vi både NK og 

Rsyd, for dels at ”presse på” for en løsning og dels hvorledes at vi skulle forholde os til 

vore forbrugere og fik besked på ikke at foretage os yderligere.  

VV kører i øjeblikket med 2 boringer i drift og for begge boringer gælder, at der ikke er 

forekomst af pesticider over grænseværdien. 

Der blev diskuteret og drøftet på livligt på generalforsamlingen om evt. rensning af 

drikkevandet med aktivt kul og forsøg med forskellige rensemetoder, der dog ikke vil 

være aktuelle/mulige de første mange år. 

Der blev ligeledes drøftet ringforbindelser til de omkringliggende vandværker. Det 

arbejder VV aktivt på. Ligeledes blev der drøftet sammenslutning/samarbejde med de 

omkringliggende vandværker og/eller Vandcenter Syd, fordi vandværkerne i fremtiden 

vil blive for små.   

VV fortalt, at NK har lavet et kontrolprogram for VV. Dette program vil være at finde på 

hjemmesiden. 

Der er i årets løb været en del forbrugere, der har oplevet, at vandet har været gult. Det er 

okker, der afsættes i rørene, og hvis der kommer luft i rørene, kan det løsnes og farve 

vandet. VV har været rundt en del steder og skyllet rør igennem. 

På vandværket har der været en del udfald pga. et aldrende styringssystem. Ny styring er 

bestilt (pris ca. kr.125.000,-). 

Der har ikke været mange ledningsbrud i 2017. 

VV har udpumpet ca. 130.000 m3 vand, hvilket er ca. 10.000 m3 mindre end i 2016. 

Vandspildet er under 10 %. 

VV har uændret 573 forbruger. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Der var spørgsmål til Diverse posten. Den indeholder bl.a. andet ejendomsskat og et 

konsulentbidrag.   

Vandværket afskrives lineært over 25 år med 4 % om året. Årets resultat af ordinær drift før 

renter blev et underskud på kr. 61.875,- mod et overskud på kr. 191.524,- i 2016. Baggrunden er 

samlet udgifter på ca. 455.000,- til Rambøll og reparationsarbejdet på boring 136.1065 og 

forøgede udgifter til flere vandprøver.  

Regnskabet blev godkendt. 

4. Driftsbudget blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Der er i driftsbudgettet ikke taget højde for en ny boring (ca. 1 mill. (anlægsudgift)). 

Driftsbudgettet blev godkendt. 

5. Ingen indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen. 3 nye kandidater ønskede at stille op til den ledige bestyrelsespost. Claus 

Christensen ønskede ikke genvalg. De 3 nye kandidater var Melanie Lassen; John Danielsen og 

Signe Damgaard, så der skulle ”kampvalg” til, for at finde frem til et nyt bestyrelsesmedlem. 

Charlotte Nicolaisen og Jørgen Christensen blev valgt som stemmetællere. 

John Danielsen blev valgt efter en tæt afstemning. 

7. Valg af Suppleanter: 3 kandidater ønskede at stille op til de 2 pladser. Det var Johnny Andersen, 

Melanie Lassen og Brian Steen Ørum. 

Efter en tæt afstemning blev Brian Steen Ørum valgt til 1. Suppleant og Melanie blev 2. 

Suppleant.  

8. Revisor: Mogens Stougaard blev genvalgt. 

9. Eventuelt 

Støj fra kompressoren, der sørger for iltning af vandet i vandværket, kan høres af naboer til 

vandværket. VV undersøger muligheden for at reducere støjen. 

Der blev spurgt til, om bestyrelsen enten selv eller gennem brancheforeningen har forsøgt at 

påvirke politisk ift. at arbejde for fokus på problemerne med at sikre rent drikkevand. 

Bestyrelsen udtrykte tillid til, at DANVA, vandværkernes brancheforening, arbejder på at 

påvirke, hvor det er muligt. 

 

Referent Sten Nicolaisen 

 


