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VEFLINGE VANDVÆRK 

Generalforsamling 

Referat 

 
Dato: Tirsdag den 09. marts 2020 kl. 19.30 

Sted: Veflinge Hallen - mødelokale 

 

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 Sten Nicolaisen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt  

 

 

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

varslet. Charlotte Nicolaisen og Mikkel Pedersen blev udpeget til at være stemmetællere. 

 

  

2. Formandens årsberetning ved Henrik Pøhlsgaard: 

 

2019 var året vandværket fik en ny boring (136.2001) til afløsning af boring 136.1065, 

der er forurenet med pesticider og som har skabt os problemer i hele 2018.  

 

Den har vi afværgepumpet fra lige siden vi konstaterede, efter at have fået repareret 

foringen, at dette ikke hjalp tilstrækkeligt. Bentazon er stadig registreret i for høj en 

koncentration. Vi afværgepumper stadig for at forureningen i vandresuraret ikke breder 

sig til boring 136.1064 tættest på vandværket. Vi har spurgt Nordfyns Komme om, hvad 

vi skal gøre med den, og de anbefaler os, at vi fortsætter med at afværgepumpe fra den, 

indtil vi får etableret boring nr. 2 i Sdr. Esterbølle. 

 

Henrik fortalte herefter om vores nye boring i Sdr. Esterbølle. Vi prøvepumpede i en 

måned og herefter fik vi taget komplette målinger, og vi var alle meget spændte på 

resultatet. Vi kunne konstatere, at der ikke blev registreringer èt eneste pesticid! Meget 

flot. 

Derefter skulle vi i gang med at få etableret den ca. 2,1 km lange råvandsledning fra 

boringen til vandværket. Henrik tog kontakt til alle de berørte lodsejere, og det var en 

fornøjelse at kunne konstatere, at alle var meget imødekomne.  Efter høst gik vi i gang 

med selve gravearbejdet. Det var en rigtig fin periode at grave i; idet der kun var en 

enkelt regnvejrsdag. VVSfolk og gravefolk arbejdede godt sammen, så det var en stor 

fornøjelse at følge dem. 
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Vi havde indvielse af den nye boring den 23. november, hvor der var en del, der havde 

fundet vej til det opsatte telt på vandværket, hvor man kunne nyde en snitte med øl og 

vand til. Vi havde også besøg af pressen, hvor vi fik en pæn omtale i medierne 

efterfølgende. 

Henrik fortalte de tilstedeværende om forløbet og bagefter havde vi arrangeret gå- cykel 

og biltur ud til den nye boring. Vi gik en tur i området, hvor Ras Mosebo og han kone 

ivrigt og meget inspirerende om området og dens tilblivelse, helt tilbage fra istiden – 

meget interessant. 

 

Boringen på Bystævnet 31 har vi fået besked om at stoppe, idet der er risiko for at 

forureningen fra den tidligere Veflinge Maskinstation på Bystævnet 41, kan forurene 

boringen. 

 

På selve vandværket har vi fået komplet ny styring. Den kan fortælle os om mange ting, 

som vi kan følge på pc’eren hjemmefra. Det er en stor hjælp. I samme forbindelse blev 

alle kontaktorer udskiftet. Det var en stor omgang. 

Vi har fået ny iltningsblæser og ny slampumpe. 

Nu mangler vi kun blæseren for skylning af filtre, så er de fleste sliddele efterhånden 

også udskiftet på det 20 år gamle vandværk. 

 

Den endelige vandforsyningsplan er færdig, og den blev ikke så skrap, som der var lagt 

op til. Vi skal lave sammenkoblinger mellem nabovandværkerne, så 

forsyningssikkerheden kan opretholdes. Det er en meget fornuftig løsning, så alle 

forbruger og landmænd med dyrehold er sikret vand i tilfælde af en forurening eller 

udfald på et af vandværkerne. Vi har nødforsynings kompressor opsat  på vores 

vandværk, så vi kan sikre forsyning i tilfælde  af strømsvigt. 

 

Der har ikke været mange reparationer på ledningsnettet i 2019; men i de kommende år 

er der en del ledninger, der skal udskiftes. De ældste ledninger er også ca. 60 år gamle. 

Vi har udarbejdet et anlægs- og investeringsbudget, hvor vi har budgetlagt udskiftningen. 

 

Alle vandprøver, der er foretaget i årets løb ligger alle under gældende grænseværdier. 

 

Der er udpumpet 144.800 m3 vand og der et tab på ca. 9,0 % - tæt på ”10 % grænsen”. 

Det er for højt, og det er aftalt, at vi vil få iværksat undersøgelse og foretaget nødvendige 

reparationer.  

 

Vi har fået èn ny andelshaver i 2019 og vi er nu 574 andelshavere. 

 

Henrik takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

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

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

renter blev et overskud på kr. 540.504,40 mod et overskud på kr. 317.133,79 i 2018.  

Regnskabet blev godkendt. 
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4. Driftsbudget blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Anlægs- og investeringsbudgettet for 2020-2024 blev fremlagt og gennemgået af Sten 

Nicolaisen. 

Begge budgetter blev godkendt. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Sten modtogager genvalg til bestyrelsen. 

Mikkel Pedersen blev valgt til 1. suppleant. 

Bent Hedebo Hansen blev valgt til 2. suppleant.  

 

7. Revisor: Mogens Stougaard blev genvalgt. 

 

8. Der blev spurgt til vores vands hårhedsgrad. Det bliver undersøgt og det vil blive lagt op på 

vores hj. side. 

  

 

 

 

 

 

 

Referent Sten Nicolaisen 

 


