
 

 

Fraugde - Over Holluf Vandværk 

 

Referat fra Generalforsamling 

Dato:  Torsdag, den 28. marts 2019, kl. 19.30 

Sted:  Fraugde Fritidscenter 

Referent: Kim Nielsen 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen peger på Preben Hassø ,  

som vælges uden modkandidater til at gennemføre generalforsamlingen 

  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning afholdes af Formand, Lena Huus. 

 

Vandværket i tal 2018 

Vandværket har kørt godt i 2018 og vi har ikke haft store udfordringer som reparationer og 

lignende. 

Fraugde- Over Holluf Vandværk forsyner 887 brugere og der har været en tilgang på 6 brugere i 

2018. Vi venter  en tilgang i 2019/2020 på yderligere 101 nye forbrugere i forbindelse med ny 

udstykning på Miliegræsset. 

Vi har pumpet 96288 m3 ud i 2018 mod 92148 m3 i 2017. 

 

Vandkvaliteten 

Vores største fokus er igen på pesticider i vores drikkevand. Vi er stadig underlagt skærpet tilsyn fra 

kommunen, hvilket vil sige et øget antal vandprøver, da vores indhold af Desphenyl-Chloridazon 

gennem året, i nogle tilfælde, har ligget en anelse over grænseværdien. De seneste prøver har dog 

været fine og ligger under grænseværdien. 

Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af en sprøjtegift man har brugt til roemarker i 

perioden 1964 – 1996. Da jordforholdende har stor indflydelse på hvor lang tid det tager for 

pesticider at nå vores grundvand, kan vi ikke vide hvad fremtidsudsigterne er, hverken for 

Desphenyl-Chloridazon eller andre pesticider.  

 

Regeringen arbejder på ny lov om beskyttelse af vores grundvand i Danmark. Der vil evt. komme 

lov om større sprøjtefri zoner omkring boringer, men vi afventer det endelige resultat og samtidig 

arbejder vi på at finde et sted til en ny boring. Vi har udtaget vandprøver forskellige steder, men 

har endnu ikke fundet en egnet kildeplads. 

 



 

Vi forventer at finde en permanent løsning i løbet af 2019/2020, da vi ønsker at bevare vores 

vandværk og levere godt vand til konkurencedygtige priser til forbrugerne. 

 

I starten af 2019 har vi fået inspiceret vores drikkevandstank. Vi havde besøg af et team fra JH DYK, 

som er et firma med speciale i inspicering af drikkevandstanke i drift. Teamet bestod af 3 mand, 

hvoraf to dykkede på skift. 

Klargøring af udstyr tog ca. en time, da der var stor fokus på hygiejne. Alt, både udstyr og dykkere, 

blev desinficeret før adgang til tanken. 

Dykker desinficeres før adgang til rentvandstanken 

Under dykningen kunne vi følge med fra en skærm i bilen og se hvordan tanken har det. 

De var meget omhyggelige og arbejdet tog det meste af dagen. De støvsugede bunden for kalk og  

resultatet er at vores rentvandstank er i god stand og at der ikke var nogen bemærkninger. 

 

Kurser 

Bestyrelsen deltager løbende i kurser. I 2018 har Søren og Lena deltaget på kursus om den nye 

persondatalov som trådte i kraft i 2018 og vi har lavet kontrakt med Vand Center Syd på korrekt 

håndtering af vores data. 

Desuden har Per og Lena har deltaget på hygiejnekursus. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og bestyrelsen vil takke alle andelshavere 

og minde om vores hjemmeside på www.fraugdevand.dk 

 

PBV Lena Huus 

 

Der var ingen Spørgsmål og Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Regnskab 

Regnskab og Balance 2018, som er revideret af Vores revision uden anmærkninger blev fremlagt af 

kasserer Anette Kottal  

Der er umiddelbart ikke nogle spørgsmål til regnskabet, dog kom et spørgsmål fra salen vedr. 

Vandværkets kontobetingelser i Dansk bank ift. renteudgifter. 

Annette svarer, at vi pt. har en negativ indlånsrent på o.55%  

Hertil kom et forslag på om det kunne være en ide at der investeres i aktier eller lignende? 

Søren Blomster svarer hertil, at det ikke er meningen, at vandværket skal have de helt store 

summer stående på kontoen, og at årsagen til det lidt store indestående beløb pt er, at vi står 

overfor en stor investering i nye borringer mm., så når det kommer på plads, vil den negative rente 

ikke være det store problem længere.  

 

Rengskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 



 

4. Budget 2019-2021 

Budget 2019-2021 blev fremlagt af Kasserer Anette Kottal . 

 

Der var ingen spørgsmål til budget. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Vi har modtaget 2 indkomne forslag. 

1. Hans Ove Mertz : VV monterer kalkknuser 

2. Ingvar Eiriksson: Blødgøring af vandværksvand 

 

Bestyrelse syntes det er nogle spændende forslag og har undersøgt det nærmere. 

Der foreslås at bestyrelsen arbejder i dybden med emnet det næste års tid. 

 

SB fremlæger kalkknuserløsning til en enkelt husstand fra AMTech AquaMiljø. 

Det er muligt at låne udstyr til afprøvning i en periode hvis man er interesseret. 

Henvendelse til Søren. 

Der er desværre en del vandværker der har monteret den og det viser sig at det ikke har den store 

effekt.  

 

Spørgsmål om magnet virker ?  Der findes ikke dokumentation herfor 

 

Der ønskes fra salen at man skal vedtage installation af kalkknuser. 

Dette er dog ikke muligt, da alle andelshavere skal spørges  

(jf. Danske Vandværkers jurist,  Camilla Falk) 

Bestyrelsen arbejder videre med projektet og har mulige scenarier på plads til næste 

generalforsamling. 

 

 

6. Valg af bestyrelse : 

 

På valg er: 

 

 Lena Huus   (modtager genvalg) Lena blev genvalgt uden modkandidater. 

Anette Kottal   (modtager genvalg) Anette blev genvalgt uden modkandidater. 

Per Antoni   (modtager  genvalg) Per blev genvalgt uden modkandidater. 

 

 

 

 

 

7. Valg af suppleanter: 

På valg er Niels M Hansen & Henrik H Hansen som begge modtager genvalg  

Begge stemmes ind. 

 



 

 

8. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med PWC som revisionsfirma. 

 

Dette blev vedtaget. 

 

 

 

9. Eventuelt: 

 

Der mindes om at vi skal huske at forlænge vedr. beskyttelsesområde. 

Bestyrelse svarer, at dette er der styr på. 

 

Digital aflæsning af målere.. er der noget nyt om dette ? 

Bestyrelsen svarer, at de følger det nøje, men der er ikke nogle ændringer endnu i forhold til 

opsamling af onlinedata fra alle målere, men det burde være klar inden for de næste 2-3 år 

 

 

Preben Hassø afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

Bestyrelsen takker for det positive fremmøde  


