Sønderby Vandværk
Referat af ordinær generalforsamling den 17. juni 2021 på Sønderby Kro med 22 fremmødte.
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.
Birger Nielsen blev valgt som dirigent og Ove Nielsen som referent.
Birger Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om 2020 blev aflagt af formanden Sten Røtting Nielsen
Som de fleste af jer ved døde vores flittige og dygtige sekretær Jørgen Pedersen den 27 dec.
Jørgen blev valgt til bestyrelsen i 2012 og har ydet en meget stor indsats som sekretær i 9 år.
Han var også ide mand og webmaster på hjemmesiden for Vandværk og Bylaug. Jeg vil
bede jer om at være stille et øjeblik for at mindes Jørgen. SRN takkede for deltagelsen.
·

·

·

·

Vi har i 2020 udpumpet 15090m3 og målt 13647m3 hos forbrugerne det vil sige at der har
været et tab/spild på 1443m3 eller omregnet i % 9,56. Grænsen for hvor vi skal betale afgift
af spildet er 10%. så vi er lige under.
Vi har i 2020 ikke haft nogen store utætheder eller ledningsbrud, men i forbindelse med
udskiftning af hovedledninger på Sønderbyvej og Skovvejen blev der brugt en del vand til at
køle de midlertidige ledninger der lå oven på jorden under arbejdet, og der blev også brugt
en del vand til at underbore de nye ledninger. Dette projekt med udskiftning af disse
vandledninger er klart det største vandværket har haft i nyere tid. I første omgang havde vi
kun planlagt at udskifte ledningen på Sønderbyvej; men under planlægning af arbejdet gav
det bedre mening at tage Skovvejen 1 til 5 med, specielt da vi fik kendskab til, at der skulle
bygges på grunden nr 3. Her var der stor usikkerhed omkring hvor vandforsyningen til nr 5
lå. Den gik muligvis skråt ind over grunden på nr 3. og ville i så fald skabe problemer når
gravearbejdet til det nye hus gik i gang. Dette var bl.a. årsag til, at vi tog denne strækning
med, da vi alligevel i meget nær fremtid skulle renovere den strækning der bestod af gamle
næsten tilstoppede støbejernsrør. Etablering af nye hovedledninger og stikledninger på
Sønderbyvej og Skovvejen 1-5 forløb fint, det viste sig endnu en gang, at Jægerspris vvs
virkelig kan magte sådan en opgave.
Vi har ikke planlagt nogen ledningsudskiftninger her i 2021, da vi helst ikke vil tømme
pengekassen helt. Vi mangler stadigvæk det ret lange stykke på grusvejen fra Sønderby Bro
til Paradiset, vandledningen her er en blanding af stort set alle rør typer. Bredvigvej stykket
fra vendepladsen og ud til nr 12 (villaen), denne strækning er gamle støbejernsrør og
eternitrør. Sønderbyvej fra Egernvej og udefter som består af gamle jernrør fra sidst i
halvtredserne. Dette vil være de næste opgaver vi tager fat på, dog ikke nødvendigvis i
nævnte rækkefølge.
Vi har i 2020 fået taget i alt 12 vandanalyser, 2 på vandværket, 2 på ledningsnettet, 2 hos
forbrugere + 6 ekstra prøver som var nødvendige fordi der i en af prøverne i juni blev målt
et bly indhold langt over grænseværdien. Der blev målt 14 mikrogram pr liter, grænseværdi
er 5 mickrogram.Dette medførte straks et påbud fra Frederikssund kommune om flere
prøver på ledningsnettet for at lokalisere hvor denne blyforurening kom fra. Det viste sig at
stamme fra den vandhane som prøven var taget fra, en billig vandhane fra jemogfix. Så vi
vil kraftigt opfordre til, at man tænker sig grundigt om når man skal udskifte vand
armaturer. Mange af de billige bliver fremstillet ude i Østen af genbrugs messing, hvor der
kan være tilsat bly for at blødgøre messinget, så det bliver lettere/billigere at bearbejde.
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Det er faktisk noget forholdsvis nyt, at der bliver testet for bly ude på ledningsnettet,
tidligere blev der testet for bly på afgang vandværk. Vi fik også testet for bly sidste år i den
modsatte ende af byen. Her var tallet 0,12 microgram pr liter altså langt under
grænseværdien. Efter udskiftning af omtalte vandhane var tallet 0,27 mikrogram pr liter.
·
·
·
·

Der kommer hvert eneste år mange nye stoffer på listen, over stoffer som der skal testes for,
så fremadrettet bliver dette en af de største poster på budgettet.
Vi har Restance hos en enkelt bruger. Men huset er til salg og ubeboet så her har det ikke
den store effekt at afbryde vandforbindelsen.
Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelsesmøder, 1 arbejdsdag på vandværket, Generalforsamling
i Vandrådet.
Pga. Covid 19 har alle messer fra Danske Vandværker og arrangementer hos Vandrådet
været aflyst.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation
Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse.
Formanden gennemgik punkterne i regnskabet med fremhævelse af de største poster.
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation
Pkt. 4 Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt . 5 Forelæggelse af budget og fremlagte satser og bidrag for 2021 til godkendelse.
SRN fortalte at det eneste der var ændret fra sidste år er, at bidraget til forsyningsledning
og stikledning var ændret i forhold til ejendomme i byzone og landzone.
Budget og takster blev enstemmigt godkendt med akklamation

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er;

Johnny Jensen, modtager genvalg
John Ross, modtager genvalg

Johnny Jensen og John Ross blev genvalgt med akklamation
Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Nyvalg

Dorthe Poulsen
Thomas Bisgaard

Dorthe Poulsen og Thomas Bisgaard blev valgt med akklamation
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Pkt.8 Valg af revisor.
På valg er Lars Nordborg Olsen

Lars Nordborg Olsen, modtager genvalg

Lars Nordborg Olsen blev genvalgt med akklamation
Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant.
På valg er

Tommy Andersen, modtager genvalg

Tommy Andersen blev genvalgt med akklamation

Pkt. 10 Eventuelt
En andelshaver foreslog at vandværkede skiftede bank, til en, hvor han mente vi kunne
opnå nogle bedre vilkår.

Formanden takkede Birger for en vel gennemført generalforsamling. Og rettede i øvrigt en tak til
bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleant.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Dato:…………..

…………………………
Formand

…………………………
Bestyrelsesmedlem

…………………………..
Dirigent

Næstformand

…………………………..
Sekretær

Referent: Ove Nielsen

………………………….

………………………….
Bestyrelsesmedlem

Kopi til Birgit Vineke
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