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Vandfællesskabet i Odsherred 

  
Den 12.6.2021 

 

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 6. juni 2021 

Afholdt i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig. 

 

Der var 37 deltagere fordelt på følgende medlemsvandværker 

Gruppe 1:  Bøsserup, Egenæs, Kelstrup-Jyderup, Lumsås, Næsgården, Stårup, Vig Lyng.  

Gruppe 2: Ebbeløkke, Fårevejle St. By, Grevinge, Højby, Hørve, Høve Strand, 

Kongeparten, Nyrup, Vallekilde, Vig. 

Gruppe 3: Asnæs, Odsherreds Forsyning, Rørvig. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent  

Johannes Hecht- Nielsen, Bøsserup Vandværk blev valgt og han konstaterede lovligheden 

for afholdelse af repræsentantskabsmøde. 

 

2. Valg af stemmetællere                                                                                                                      

Sean Møller Sealey, Høve Strands Vandværk og Kim Nielsen, Odsherred forsyning blev 

valgt. 

 

3. Indlæg om ”Vandforsyningsplan for brand og redning i Odsherred” af Jan Bruun 

Områderleder for udvikling og Planlægnings Afdeling og Frivilligenheden, Vestsjællands 

Brandvæsen (VSBV). 

Jan Bruun orienterede om, at der i gennemsnit anvendes 7.100 l vand til slukning af brand 

i Odsherred kommune. Vandforsyningsplanen til Brand og Redning, som Jan Bruun har 

ansvaret for er under udarbejdelse til erstatning for den nuværende fra 2015. Jan Bruun 

oplyste at den nye vandforsyningsplan udelukkende vil indeholde brandstandere, som kan 

levere 800 l./min. eller mere, resten af brandhanerne finder ikke længere anvendelse og 

kan derfor nedlægges, svarende til ca. 58% af den samlede mænge. Det er jf. Regulativet 
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kommunalbestyrelsen som skal dække omkostningerne til nedlæggelse af 

brandstanderne. De seneste år har der været afsat kr. 50.000 årligt på det kommunale 

budget til opgaven.  

VSBV har ansvaret for at servicere og vedligeholde de brandstandere som indgår i 

vandforsyningsplanen.  

Den nye vandforsyningsplan for brand og redning forventes færdig i november 2021. 

Jan Bruuns præsentation udsendes sammen med dette referat. 

 

Spørgsmål: 

• Hvilke brandhaner kan vi forvente at VSBV vil anvende?  

Jan Bruun svarede at de enkelte vandværker vil blive kontaktet.  

• Rørvig Vandværk har mange brandhaner i sommerhusområdet, hvad gør vi?  

Her skal de enkelte haner som sagt kunne levere 800 l/m ellers kan de nedlægges.  

• Afregning af vandforbrug hvordan med det?  

VSBV skal levere oplysninger til vandværket om den tappet mængde fra en 

brandstander i forsyningsområdet. Det er jf. Regulativet kommunen som skal 

dække omkostningerne til brandvand. Vandværket sender en regning til 

grundvandsteamet, Odsherred kommune. Der skal afregnes efter vandværkets 

gældende takstblad. 

Hvis der ikke afregnes for vand til brand og redning indgår det i den årlige 

spildberegning. 

• Der var spørgsmål til serviceydelser og Jan Bruun oplyste at det er muligt at få 

VSBV til at foretage udskylninger. 

  

4. Bestyrelsens beretning 

Dorte indledte med at konstatere at 2020 havde været et anderledes år, hvor bestyrelsen 

bl.a. høstede en række erfaringer med digitale møder. Det var også et år, hvor BNBO 

fyldte en del i bestyrelsens arbejde. Som så mange andre erfarede bestyrelsen også at 

selvom der var arrangeret og inviteret til en række arrangementer, så blev det nødvendigt 

at aflyse. 
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En gruppe i Tekniske Forum; Karsten fra Hørve vandværk, Frank fra Asnæs vandværk, 

Kim fra GHT og Thomas fra Bøsserup vandværk har i løbet af 2020 udarbejdet en ny 

skabelon til en BEREDSKABSPLAN.  

Thomas Knygberg fra Bøsserup Vandværk præsenterede skabelonen, og havde nogle 

eksemplarer med som blev sendt rundt i forsamlingen. Skabelonen tager afsæt i Danske 

Vandværkers skabelon kombineret med erfaringerne fra beredskabsøvelsen, som blev 

gennemført i 2019 samt inspiration fra vandværkernes tidligere beredskabsplan. 

Skabelonen indeholder bl.a. opdateret oplysninger til myndigheder m.v. En del af 

beredskabsplanen er forberedt til at kunne publiceres på vandværkernes hjemmeside. 

Skabelonen udsendes med dette referat til medlemmernes anvendelse. 

 

Spørgsmål:          

• Hvornår sker der en ajourføring?  

Thomas orienterede om at det indgik i Årshjulet hos Bøsserup vandværk, så 

ajourføringen sker en gang årligt, men det er op til det enkelte vandværk.  

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

Bestyrelsens beretning fra præsentationen udsendes sammen med dette referat. 

 

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet der udviste overskud på kr. 24.495,50 med indtægter på kr. 46.000 og 

udgifter på kr. 21.504,50 blev godkendt. 

Der blev fra et medlem fremsat ønske om at Kassereren fremadrettet ved fremlæggelse af 

regnskabet går i dybden med specificering af de større poster fremfor at læse tallene fra 

regnskabet op. Bestyrelsen tog ønsket til efterretning og vil fremadrettet ændre i 

fremlæggelsen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag.                                                                           

Bestyrelsen fremsatte forslag om et revideret regulativ.  

Dette forslag var udsendt til medlemmerne og formanden kunne oplyse, at Odsherred 

kommune havde ønsket, at de 4 vandværker, der ikke er medlemmer af VIO blev 
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inddraget. VIO inviterede derfor disse værker til at deltage i arbejdet, men der var ikke 

interesse for dette.  

 

Regulativet har været behandlet i Teknisk Forum på 2 møder i 2020 og efterfølgende 

udsendt til medlemsbestyrelserne den 27.3.2021 til behandling med frist for bemærkninger 

den 1. maj 2021. 

Bestyrelsen fremlagde endvidere proces for en årlig ajourføring af regulativet i samarbejde 

med Danske Vandværker. Der lægges et rettelsesblad op på vio.nu, som medlemmerne 

kan benytte sig af. Sker der ændringer i lovgivning eller retspraksis i løbet af året, som har 

en umiddelbar betydning for anvendelsen af Regulativet udsendes der mail fra Danske 

Vandværker og der lægges rettelsesblad på vio.nu med tilhørende mail til medlemmerne.    

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget og sendes herefter til politisk behandling i 

Odsherred kommune. 

 

7. Forelæggelse af kontingent og budget med tilhørende aktivitetsplan for det kommende 

år til godkendelse. 

Budget udviser indtægter for kr. 46.000 og udgifter for 97.000. 

Budget og aktivitetsplan blev godkendt. 

Aktivitetsplanen udsendes med dette referat, 

 

8. Valg af repræsentanter til foreningens bestyrelse 

Valgt fra gruppe 1 Dorte Bøge Sørensen, Vig Lyng VV 

Valgt fra gruppe 2 Anne Grethe Hansen, Grevinge VV og Stig Stormgaard, Højby VV                                                      

Valgt fra gruppe 3 Arne Jensen, Asnæs VV 

Disse blev alle valgt for 2 år 

 

9. Valg af 3 suppleanter 

Valgt fra gruppe 2 Raymond Skaarup, Nyrup VV                                                                                  

Valgt fra gruppe 3 Peter Ellegaard, Rørvig VV                                                                       

Valggruppe 1 Her kunne ikke findes en suppleant. 

Suppleanterne blev valgt for 1 år. 
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10. Valg af 2 revisorer blandt medlemmerne  

Robert Bech Nielsen, Bøsserup VV og Hans Helt, Højby VV blev begge genvalgt 

 

11. Valg af 2 medlemmer til grundvandsråd 

Dorte Bøge Sørensen, Vig Lyng VV og Arne Jensen, Asnæs VV blev begge genvalgt 

 

12. Valg af medlemmer til Vandfællesskabet Nordvestsjælland  

Stig Stormgaard, Højby VV og suppleant Arne Jensen, Asnæs VV blev begge genvalgt. 

 

13. Evt.  

Der var ros til Henrik og Dorte for det fine oplæg på skærm.                                             

Dirigenten takkede herefter af for repræsentantskabsmøde og gav ordet til formanden. 

Dorte takkede Niels Peter Hansen, Ebbeløkke vandværk for hans store bidrag i 

udviklingen af samarbejdet mellem vandværkerne i mere end 15 år, bl.a. som formand for 

det tidligere OdsherredVandRåd og bidrag til at lægge fundamentet for stiftelsen af VIO. 

Ligeledes en stor tak til Thomas Knygberg for hans virke med kommunikation de første 2 

år i VIO og hans bidrag til at sikre fokus på foreningens medlemmer og deres 

forventninger og behov. Samt en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Sluttelig en 

tak til dirigenten for hans ledelse af repræsentantskabsmøde på god og saglig måde. 

Således passeret kl. 12.15 

 

Dirigent                           Referent                                                                                            

Johanne Hecht-Nielsen  Stig Stormgaard 

 

 


