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Referat af repræsentantskabsmøde den 7. marts 2020 kl. 10 i Vig 

Forsamlingshus  
 

Deltagere:  

Asnæs (1) Bråde (1) Bøsserup (2) Ebbeløkke (2) Egenæs (1) Fårevejle St.by 
(2) 

GHT (3) Grevinge (2) Højby (3) Hørve (2) Høve Strand (1) Kelstrup-
Jyderup (1) 

Kildehuse-
Strandhuse (0) 

Kongeparten 
(1) 

Lumsås (2) Nr. Asmindrup 
(1) 

Nyrup (1) Næsgården (1) 

Odsherred 
Vand (1) 

Rørvig 
(1+fuldmagt) 

Stårup (1) Vallekilde (1) Vig (1) Vig Lyng (3) 

 

Svarende til 23 vandværker ud af 24 mulige var repræsenteret, svarende til 33 stemmer.  

1. Valg af dirigent. 

Carsten Moltke Hansen blev valgt. Han konkluderede at mødet var rettidigt indkaldt, og 

at deltagerne udelukkende var bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med 

vedtægternes §4. 

2. Valg af stemmetællere 

Henrik Kofoed-Sørensen (Vig Lyng Vandværk) 

Lisbeth Ravn (Grevinge vandværk) 

3. Bestyrelsens beretning 

Dorte Bøge (Formand): På foreningens 1 års dag er status, at der er 24 medlemmer af 28 

mulige. 

BNBO, se slides samt guide udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker i fællesskab. 

Guiden findes på www.vio.nu under ”Lovgivning/Vejledninger”. VIO er repræsenteret 

ved 2 bestyrelsesmedlemmer (Peter Ellegaard Larsen, Rørvig vandværk og Dorte Bøge, 

Vig Lyng vandværk) i en møderække om implementering af BNBO lovgivningen i 

Odsherred kommune, som kommunen faciliterer, og hvor Odsherred Landboforening 

også deltager. VIO deltager med mål om at monitorere kommunens arbejde med de 

parametre der lægges til grund for risikovurderingen af de 107 drikkevandsboringer, der 

er omfattet BNBO lovgivningen. Samt det administrationsgrundlag (rammerne for 

Vandteamets arbejde, herunder hvornår skal der gives et påbud), som politikerne skal 

godkende inden arbejdet kan sættes i gang. 

http://www.vio.nu/
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Overvågningsprogram. Det er en af to opgaver i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

fra 2018. VIO bestyrelsen brugt en del energi på at kortlægge, hvilke 25 boringer som 

kommunen har lagt til grund for monitorering af grundvandet. Se slide 

Størstedelen af de boringer, som er udpeget af kommunen, ligger på privat grund og 

anvendes, eller har været anvendt, til erhvervsmæssige aktiviteter. Kommunen stiller jf 

vandforsyningslovens §39 krav om, at VIO stiller en økonomisk garantistillelse inden 

privat grund kan betrædes i forbindelse med undersøgelse af boringernes stand. 

Endvidere skal VIO finansiere evt. renovering af boringerne samt drive pejlingsopgaven. 

Der er ikke pt. grundlag for at løse den opgave i VIO regi, og derfor har VIO bestyrelsen 

udelukkende fokus på at undersøge de 6 boringer, som er ejet af VIO medlemmer, og vil 

fremlægge oplæg til pejling af disse i løbet af 2020. 

Vandværkernes takstblad 2020. Jf. vejledning i kommunal sagsbehandling af takstblad 

skal kommunen udelukkende forholde sig til drifts- og anlægsbidrag. Det blev efter lang 

tids diskussion med vandteamet enighed om at gebyrpolitikken suverænt er 

bestyrelsens ansvar, herunder at overholde gældende regulativ og lovgivning.  

VIO afholder temamøde i 4. kvartal 2020 om takstbladet. 

Regulativ. Bestyrelsen præsenterede en proces som er igangsat for at revidere det 

eksisterende regulativ, der forventes tilendebragt sommeren 2021. Se slide og nedenfor: 

 

Plan for vandforsyning til brandslukning. Planen er fra 2015, og forældet. VIO 

bestyrelsen samarbejdede i forår og sommer 2019 med Helle Søeberg, nu tidligere 

beredskabsdirektør, om en køreplan for udarbejdelse af en ny plan for vandforsyning til 

brand og redning, herunder aftaler om vandværkernes bidrag til arbejdet. Siden hendes 

fratrædelse i august 2019 har der været stilstand. VIO bestyrelsen inviterer derfor 

ledelsen af Vestsjællands Brandvæsen til at deltage i bestyrelsesmødet den 18.3.2020 

for at genoptage samarbejdet om en ny plan. 
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Brugergruppe hos DONSlab. VIO er repræsenteret via Arne Jensen (Asnæs vandværk) og 

Dorte Bøge (Vig Lyng vandværk). Kontakt dem hvis du har spørgsmål, ris, ros m.v. 

At Revidere et regnskab er en beskyttet aktivitet, derfor skal der ændres i vedtægternes 

§6 til at de medlemsvalgte gennemgår regnskabet. Ændringen sker i forbindelse med 

førstkommende vedtægtsændring. 

Arne Jensen, (næstformand) og tovholder på Fælles indkøb. 

Der blev afholdt temamøde om fælles indkøb i januar 2020, hvor en række leverandører 

deltog. 

Der er indgået en rammeaftale med SVS arbejdstøj, Kamstrup om vandmålere og 

services, AO Johansen om indkøb af materialer samt indkøb af el. 

Der arbejdes pt. med indkøb af analyseprøver samt salg af målerdata til Odsherred 

Forsyning. Hertil kommer håndtering af slam i samarbejde med Odsherred kommune. 

Der er til dette referat vedlagt en generel udtalelse om håndtering af vandværksslam fra 

Odsherred kommune. 

Der var spørgsmål fra salen om hvorvidt Odsherred kommune arbejder med SmartCity, 

og i givet fald, om der kunne være synergier at høste for vandværkerne i forbindelse 

med dataindsamling fra vandmålere. VIO bestyrelsen følger op og vender tilbage. 

Kim E. Nielsen (bestyrelsesmedlem) og tovholder på Teknisk Forum 

Møderne holdes hver anden måned og varer 2 timer. Det er for frivillige og personale, 

der arbejder med drift af vandværket. Der er hver gang et tema for mødet, som gruppen 

fastlægger en gang om året. Møderne afholdes på forskellige vandværker, så det 

dermed også er muligt at vidensdele og lære hinandens hverdag at kende. Det er 

frivilligt og gratis at deltage og deltagerantallet er højt, men der mangler de sidste 

vandværker og Kim opfordrede til at de også deltager. 

Aktiviteterne for 2019 blev gennemgået, herunder beredskabsøvelsen den 26.11.2019, 

se slide, og læs reportagen fra beredskabsøvelsen her: 

https://www.vio.nu/2019/12/04/det-er-alvorligt-det-helt-store-beredskab-skal-i-gang/ 

Herefter flyttede Kim fokus på aktiviteterne i 2020, se slide.  

Thomas Knygberg (suppleant) og tovholder på Kommunikation 

Noget af det første kommunikationsarbejde, som blev igangsat, var udviklingen af en 

hjemmeside, www.vio.nu, samt en designlinje og profil for foreningen. 

I 2020 arbejdes der på at VIO skal deltage på Folkemødet i Odsherred, og Thomas 

opfordrede til at vandværkerne reklamerer for aktiviteterne og deltager i 

arrangementet, der afvikles den 29.8.2020 kl. 9-17. 

https://www.vio.nu/2019/12/04/det-er-alvorligt-det-helt-store-beredskab-skal-i-gang/
http://www.vio.nu/
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Der vil komme mere kommunikation om arrangementet, når tiden nærmer sig. 

Der var efterspørgsel fra salen på en workshop om produktion af en hjemmeside og 

forslag til god kommunikation til andelshaverne. 

Stig Stormgaard (sekretær) og næstformand i Vandfællesskabet Nordvestsjælland  

Der blev nævnt supplerende til det historiske omkring stiftelsen, kontaktudvalgene og 

kommunesammenlægningerne. 

De nye tider har også ramt VN på samme måde som det tidligere ramte KVT omkring 

”sognepolitik” – derfor har året været præget af vedtægtsændringer som forhåbentlig 

bliver godkendt til april. Den største ændring vil være at bestyrelsen bliver ændret fra 8 

til 5 hvoraf de 4 er fra leverende værker og 1 medlem fra VIO’s bestyrelse. 

Leveringsmængden forudsættes at falde drastisk imod tidligere, hvorfor VN pt. ikke 

arbejder for en videre udbygning mod nord (Hørve havde været på tale). 

VN har også arbejdet med ny ledelse, idet direktøren tidligere har nævnt, at han ville 

stoppe medium 2020. Dorte Bøge blev ansat ved årsskiftet som ny leder. 

Repræsentantskabet tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning. 

4. Aflæggelse af regnskab 2019 

Forsamlingen tog efter Svend Kjeldsens (Kelstrup-Jyderup vandværk) fremlæggelse 

regnskabet til efterretning. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag til behandling. 

6. Kontingent, budget og aktivitetsplan 

Forsamling vedtog bestyrelsens forslag til uændret kontingent samt budget for 2020 

med tilhørende aktivitetsplan. 

Aktivitetsplan 

 



Vandfællesskabet i Odsherred VIO 
 

Side 5 af 6 

 

7. og 8. Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen 

Valgresultat Bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år) Suppleant (valgt for 1 år) 

Gruppe 1  
(0-50.000 m3 pr. år) 

Svend Kjeldsen  
(Kelstrup-Jyderup vandværk) 

Thomas Knygberg  
(Bøsserup vandværk) 

Gruppe 2  
(51.000 – 150.000 m3 pr. 
år) 

Jens Rubæk  
(Hørve vandværk) 

Raymond Skaarup  
(Nyrup vandværk) 

Gruppe 3  
(over 150.000 m3 pr. år) 

Kim E. Nielsen  
(Odsherred Vand) 

Arne Jensen  
(Asnæs vandværk) 

 

9.  Valg af 2 revisorer 

Robert Bech Nielsen (Bøsserup vandværk) genvalgt for 1 år 

Hans Helth (Højby vandværk) genvalgt for 1 år 

10.  Valg af 2 medlemmer til Grundvandsrådet 

Bestyrelsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer 

11.  Valg af medlemmer til Vandfællesskabet Nordvestsjælland 

Niels Peter Hansen (Ebbeløkke vandværk) valgt for 2 år 

Anne Hansen (Grevinge vandværk) valgt for 1 år 

12.  Eventuelt  

Intet til behandling 

 

Således sluttede mødet kl. 12.10. 

 

Den 13.3.2020 

Carsten Moltke Hansen 

______________________________________________________ 

Dirigent 
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Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig: 

• Formand: Dorte Bøge Sørensen (Vig Lyng vandværk) 

• Næstformand: Kim E. Nielsen (Odsherred Vand) 

• Sekretær: Stig Stormgaard (Højby vandværk) 

• Kasserer: Svend Kjeldsen (Kelstrup Jyderup vandværk) 

• Bestyrelsesmedlem: Jens Rubæk (Hørve vandværk) 

• Bestyrelsesmedlem: Peter Ellegaard (Rørvig vandværk) 

• Bestyrelsesmedlem: Anne Hansen (Grevinge vandværk) 

• Suppleant: Thomas Knygberg (Bøsserup vandværk) 

• Suppleant: Raymond Skaarup (Nyrup vandværk) 

• Suppleant: Arne Jensen (Asnæs vandværk) 


