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FORORD 

Året er 1958 her mødtes nogle driftige handelsfolk fra Odder, der havde sommerhus ved 
Dyngby strand. De talte om, at standarden for områdets drikke vand var for ringe. De blev 
enige at bygge et nyt vandværk. Personerne var isenkræmmer Søren Madsen, 
trikotagehandler P.W. Christensen og købmand Carl Johan Sørensen.  
Der blev lavet vedtægter og oprettet et andelsselskab.  
 
Samme år 1958 lørdag den 26. juli kl. 16.00 afholdt det nye andelsselskab Dyngby Strands 
Vandværk stiftende generalforsamling ved et møde, der holdes i købmand Høcklers 
sommerhus. Ingeniør Kaj Pedersen fra Rambøll gav en orientering om fremgangsmåde, 
kalkulation og rentabilitetsberegning og i øvrigt hele den økonomiske side af planen. Han 
redegjorde for det af ham udarbejdede projekt for anlægsudgifter kalkuleret til at koste 
76.000 kr. indenfor en hovedlednings længde på 7500 meter med 60 tilslutninger.  
Resten af historien har jeg beskrevet ud fra referater fra generalforsamlingerne i 
tidsrummet 1958 til nu. 
 
Rent vand også i fremtiden. Således har vandværkets mantra været. Folk, der arbejder med 
vandforsyningen, er vant til at tænke langt frem i tiden. F. eks. stammer det vand vi henter 
op i Dyngby 100 år gammelt. Skal vi blive ved med at levere godt drikkevand skal vi beskytte 
grundvandet og tænke langt frem. Det gør vi ved at lave boringsnære beskyttelsesområder. 
I Dyngby Strands Vandværk har vi et indvindingsområde med masser af godt beskyttet 
grundvand.  
 
Dyngby Strands Vandværk er et decentralt andelsselskab ejet af forbrugerne. Der er 1000 
andelshavere, som på den årlige generalforsamling kan have indflydelse på, hvordan 
vandværket skal drives. Der er en valgt bestyrelse på fem personer, der har ansvaret for 
driften. Vandet hentes fra tre boringer, der er 55 meter dybe. Vandet iltes og filtreres ved 
en simpel vandbehandling. Derved fjernes mangan og jern. Mere skal der ikke til før 
drikkevandet er klar til brug. Ledningsnettet er digitaliseret og vandurene er i dag 
elektroniske. Vandet leveres i dag til Dyngby strand, Dyngby by,  Hølken og Boulstrup By. 
 

 
 

  0,3 øre pr liter vand 
 

Sådan er prisen på en kubikmeter vand ex. moms. 
Fast årligt bidrag pr. enhed kr. 620,00 

 Vandpris pr. m3 kr. 3,00 
                          Afgift på ledningsført vand pr. m3 (vandskat) kr. 6,18  
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Vandværkets første vedtægter 
 
 
 

Første sider viser vandværkets vedtægter 
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Vedtægter for Dyngby Strands vandværk. De første fra 1958 og de ændrede fra 1999. 
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Dyngby Strands Vandværk Vandværks ændrede vedtægter 1999. 
 
Vedtægterne for vandværket blev fremlagt og vedtaget ved generalforsamlingen den 29 marts 1999.  
Dyngby Strands Vandværk Vandværks vedtægter Vedtægterne for vandværket blev fremlagt og vedtaget ved ekstra ordinær 
generalforsamlingen den 25. april 1999 
 
§ 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 26. juli 1958, er et andelsselskab, hvis navn er Dyngby Strands vandværk. 
Selskabet har hjemsted i Odder Kommune.  
 
§ 2- Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket 
fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest 
mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til 
fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf 
afledte forhold.  
 
§ 3 - Medlemmer Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Ligeledes 
betragtes ejere af sommerhuse på lejet grund som medlemmer  
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er 
tinglyst på ejendommen.  
 
§ 4 - Medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af 
Odder Kommunes fastsatte regulativ.  
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.  
 
§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser  
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes 
solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. 
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved 
domstolene.  
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder 
og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende 
vedtægter.  
Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.  
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at 
den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring  
Dyngby Strands Vandværk indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, 
ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.  
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.  
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling 
af anlægs- og driftsbidrag.  
 
§ 6 - Udtræden af selskabet Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt 
matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.  
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet 
udtræder af selskabet.  
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af 
medlemmet.  
§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere) Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge 
særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne 
købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om 
andelsret og hæftelse.  
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.  
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.  
 
§ 8 - Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel iftsbidrag, som foruden 
driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige 
udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.  
§ 8 – Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse 
til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.  
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til 
bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.  
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:   
- Valg af dirigent - Bestyrelsens beretning - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse - Budget for det kommende år 
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forelægges til godkendelse - Behandling af indkomne forslag - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
- Valg af revisorer - Eventuelt    
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.  
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til 
bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.  
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal 
udsendes med indkaldelsen.  
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.  
 
§ 9 - Stemmeret og afstemninger Hvert medlem har én stemme.  
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme 
ved fuldmagt.  
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har 
taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af 
medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to 
forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
 
§ 10 – Bestyrelsen:  
Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære 
generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 medlemmer.  
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder i det afgående medlems resterende valgperiode.  
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til 
varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden  personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til 
administration, reparation og vedligeholdelse.  
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.  
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal 
fremgå af takstbladet.  
 
§ 11 – Tegningsret: Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.  
Bestyrelsen kan meddele prokura.  
 
§ 12 – Regnskab: Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.  
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.  
Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og 
bestyrelsen.  
 
§ 13 – Opløsning: Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen 
vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal 
overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.   
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.  
 
§ 14 – Ikrafttræden: Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juli 1958, og sidst ændret på 
generalforsamlingen den 29 marts 1999. 
De træder i kraft den 29 marts 1999. 
Underskrevet af bestyrelsen 
 
Flemming Jensen.   Ole Lykke.  Eigil Størum. 
 
Stiftende generalforsamling 1958 
Indbydelse år 1958 den 21. juli: I henhold til tegningsliste vedrørende udbygning af et fælles vandværk indbydes De herved lørdag 
den 26. juli til møde der afholdes foran poppelhuset ved købmand Støkler og gårdejer Jørgensen og under dette til stiftende 
generalforsamling. Sendt til 25 der har skrevet sig på tegningslisten. 
   
År 1958 lørdag den 26. juli kl. 16.00 afholdt andelsselskabet Dyngby Strands Vandværk stiftende generalforsamling ved et møde, 
der holdes i købmand Høcklers sommerhus. Jf. en tegningsliste, hvor der til mødet var indtegnet 25 medlemmer. 
Generalforsamlingen var indvarslet skriftlig til hvert medlem efter et orienteringsmøde, hvor også dagsorden var besluttet. 
Ingeniør kaj Pedersen fra Rambøll gav orientering om fremgangsmåde, kalkulation og rentabilitetsberegning og i øvrigt hele den 
økonomiske side af planen. Han redegjorde for det af ham udarbejdede projekt for anlægsudgifter kalkuleret til at koste 76.000 kr. 
indenfor en hovedlednings længde på 7500 meter med 60 tilslutninger. Kaj bevarede spørgsmål, der af medlemmerne blev stillet 
ham. Man gik derefter over til dagsordenen.  
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Til dirigent valgtes: direktør Mikkelsen, og man vedtog love (vedtægter) som vedlagt eksemplar. 
Valg: Til bestyrelsen valgtes: Købmand Carl Johan Sørensen, manufakturhandler P.W. Christensen, isenkræmmer Anker Madsen. 
Til suppleant valgtes prokurist W. Hein 
Til revisor valgtes: biografejer J. Sommer Pedersen og Svend Bonnesen junior, 
Under eventuelt drøftede man forskellige spørgsmål, hvorefter dirigenten sluttede generalforsamlingen.   
     
Bestyrelsesmøde 1958.                                                                                                                  
 Lørdag den 23.august 1958 afholdt bestyrelsen møde kl. 14.30 på Centralhotellet i Odder. Tilstede var også ingeniør kaj Pedersen 
fra Rambøll. Bestyrelsen konstituerede sig som følger.         
 Formand købmand Carl Sørensen, kasserer isenkræmmer Anker Madsen og sekretær P.W. Christensen. 
Første punkt på dagsorden var at søge Saxild- Nølev kommune og Randlev -Bjergager om en kommune garanti for et beløb på 
kr.42.500. fra hver kommune i alt. Medlemmerne er beliggende i de to kommuner. Anlægget projekteres i et forsyningsområde 
som tidligere anført. 
Det blev vedtaget også at ansøge arbejdsministeriet om tilskud til projektet h. til Lov nr. 169 af marts  
 
Generalforsamling 1960 
Mandag den 14. marts 1960. afholdes ordinær generalforsamling kl. 15.00 på Centralhotellet med følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet 
4. Valg af bestyrelsesmedlem. Isenkræmmer Anker Madsen afgår efter tur 
5. Valg af en suppleant 
6. Valg af revisor. J. Sommer Pedersen afgår efter tur. 
7. Eventuelt 
Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent. Hertil valgtes formanden. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav ordet til formanden for beretning. Formanden gennemgik i store træk det 
arbejde bestyrelsen havde foretaget fra dens stiftelse til dato. Han omtalte låne forholdende, ansøgningen til arbejdsministeriets 
tilsagn om tilskud, men bestyrelsen havde afslået et sådant grundet på, at ministeriet havde klausuleret tilskud på vilkår af dette 
tilskud kun gjaldt, hvis arbejdet udføres i vintermånederne. Bestyrelsen fandt, så længe kunne man ikke udsætte arbejdet, idet at 
medlemmerne så ikke fik vand til sommerbrug i året 1959. Lånet blev i stedet optaget i Hads Herreds Låne og sparekasse med 
hovedstol kr. 95.000. og til bevægelig rente og således, at lånet amortiseres, som om lånet var optaget i 25 år, således at rest 
beløbet indbetales efter 15 år. Bestyrelsen ville til den tid optage restbeløbet som nyt lån over 10 år. Han omtalte, da 
medlemmerne havde deres sommerhuse beliggende i to kommuner skulle ansøgning om kommunegaranti tilstilles begge 
kommuner, nemlig Saxil-Nølev og Randlev-bjergager. Saxild-Nølev ville ikke give garanti for låneoptagelse, hvorimod Randlev-
Bjergager godt ville. Derfor er låneforholdene som anført på begæring af vandværket.  Landvæsenskommissionen for Århus 
erhvervskreds har afsagt kendelse om vandindvindingsret for 21.000 m3 vand årlig. Formanden omtalte den kontrakt om arbejdes 
udførelse med Fa. Regnar Jensen, Gylling, og Marius Rasmussen Odder, der efter licitationen fik arbejdet overdraget. Marius 
Rasmussen var min svigerfars søn Jørgen Rasmussens far, som overtog firmaet efter Marius Rasmussen, Skolegade. Formanden 
omtalte kontrakt med murermester karl Pedersen, Randlev om pumpehusets opførelse. Kontrakt med boremester Olsen, Odder. 
Opmåling af arbejdet med entreprenørerne og endelig afregning. Han omtalte de sanitære forhold med sundhedsmyndigheder og 
septic tankenes beliggenhed i forhold til vandboringen, og han fortalte, at sagen var undervejs. Beretningen blev godkendt. 
Kassereren oplæste det af revisorerne underskrevne regnskab, hvilket blev godkendt. 
Valg: Hr. Anker Madsen genvalgtes til bestyrelsen, hvilket også blev tilfældet med revisor Hr. Sommer Pedersen. Til suppleant 
for bestyrelsen genvalgtes prokurist W. Hein. Under eventuelt besvarede dirigenten forskellige spørgsmål, hvorefter han hævede 
generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:  
Købmand Carl Johan Sørensen. Formand 
Isen kræmmer Anker Madsen. Kasserer 
Manufakturhandler P. W. Christensen. Sekretær 
Prokura: Carl Johan Sørensen og Anker Madsen 
 
Generalforsamling 1961 
Lørdag den 25. marts 1961 afholdes ordinær generalforsamling i Ht. til Vedtægter og med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet  
4. Valg af to bestyrelses medlemmer. Efter tur afgår formanden og manufakturhandler P. W. Christensen 
5. Valg af suppleant til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
 
Formanden bød velkommen og blev valgt til dirigent Han konstaterede generalforsamlingen lovligt ind varslet og beslutnings 
dygtig. Han omtalte, at det afvigte drifts år var gået upåklageligt teknisk set. Vi havde fået 11 nye medlemmer. Han redegjorde for 
et projekt, hvor Kaptajn Horn ved Landsretssagfører, Eriksen, Hammel foretager en udstykning, således at denne med tiden vil 
tilføre vandværket 30 nye medlemmer. Formanden meddelte, at Kaptajn Horn skal betale alle udgifter med det ny ledningsnets 
etablering, samt en del af en udvidelse af pumpestationen. Ordningen var af bestyrelsen truffet i et bestyrelses møde med Kaptajn 
Horn, sagfører Eriksen og ingeniør Pedersen, Rambøll. Formandens beretning godkendtes. 
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Kassereren oplæste det af revisorerne underskrevne og godkendte regnskab. Regnskabet godkendtes. 
Valg til bestyrelsen genvalgtes formanden Carl Johan Sørensen og manufakturhandler P.W. Christensen. Til suppleant genvalgtes 
prokurist Hein. Til revisor genvalg til biografejer Sommer Petersen og hr. Sv. Bonnesen junior. 
 Under eventuelt henstillede prokurist Hein, at der ved næste generalforsamling bliver 1 af bestyrelsens 3 medlemmer at vælge. 
 1 medlem repræsenteret præstevænget. Der blev vedtaget nogle ændringer til loven, som rettelsen på gamle lov eksempler viser.  
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde, hvor den konstituerede sig med Købmand Carl Johan Sørensen 
som formand, Isenkræmmer Søren Anker Madsen som kassereren. Det overlades til Regnar Jensen, Gylling, at undervise Niels 
Jensen i pasningen af pumpestationen og tilbyde ham en løn af kr. 200.- årlig. Således sluttede generalforsamlingen år 1961. 
Underskrevet af bestyrelsen. 
 
Generalforsamling 1962. 
Lørdag den 7. april 1962 afholdes ordinær generalforsamling på Centralhotellet i Odder. Indkaldelse var sket skriftligt til hvert 
medlem med angivelse af dagsorden som følger. 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet 
4. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: Isenkræmmer Søren Anker Madsen og manufakturhandler                        
                          P.W. Christensen       
5. Valg af suppleant for bestyrelsen 
6. Valg af revisor  
7. Eventuelt 
 
Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent. Hvortil valgtes formanden, der konstaterede generalforsamlingens 
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.  Under beretningen omtalte formanden, at det afvigte drifts år var gået fint. Ingen 
større reparationer. Han oplyste, at der i årets løb var tilgået vandværket 39 nye medlemmer, der selv havde finansieret deres 
anlægsudgifter for tilslutning. Der var således nu 141 medlemmer og ca. 10 havde tilmeldt sig i året 1962.  
Beretningen godkendtes.  
Kasserer Anker Madsen oplæste det af revisorernes påtegnede regnskab, som balancerede med kr. 94.871. Regnskabet godkendes. 
Under eventuelt blev der fra flere medlemmer side anket over, at Magnus Kristensen, Saxild kun betaler for en hane til driften, og 
han derfor måtte anses for skyldig til at betale for grundvand til flere haner, da han havde flere haner bl. andet grundet på, at hanen 
forsyner en campingplads og flere lejere, der tager vand. Det pålagdes bestyrelsen at træffe foranstaltninger til at Magnus 
Kristensen bidrager med større afgifter til driften. Bestyrelsen lovede at få dette bragt i orden. Magnus var min bedstefar.  
Valg: Til bestyrelsen genvalgtes P. W. Christensen og nyvalgtes Aage Lind Petersen, Mørupsgade Odder. Til suppleant valgtes 
Børge Hougård, skovvangsvej, Århus. Til revisor genvalgtes Sommer Pedersen og Svend Bonnesen, begge Odder. Umiddelbart 
efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde, hvor den konstituerede sig med.                                                                                                                                          
Formand købmand Carl Johan Sørensen, kasserer Åge Lind Petersen, sekretær P. W. Christensen.                                                                                                                                      
Det vedtages at opkræve til driften af Magnus Kristensen, Saxild for 4 haner altså kr. 24- forudsat at nuværende haners antal ikke 
overstiges.  
 
Generalforsamling 1963. 
 Ordinær generalforsamling afholdt den 30. marts 1963, der var mødt 5 medlemmer. Formanden aflagde beretning, der 
godkendtes. Regnskabet blev oplæst og ligeledes godkendt. Valg var genvalg og bestyrelsen består herefter af: 
Formand Carl Sørensen, kasserer Åge Lind Petersen, sekretær P. W Christensen, suppleant Børge Hougård, Århus, revisorer J. 
Sommer Pedersen og Svend Bonnesen.                             
Det blev vedtaget at forhøje indskud til kr. 200.- på nyt medlem. Ingeniør Kaj Pedersen bemyndiges til at projektere nyt vandværk 
og pumpestation.   --DET VAR EN BESKEDEN BERETNING DETTE ÅR-- 
 
Generalforsamling 1964. 
Lørdag den 21. marts afholdt selskabet ordinær generalforsamling i henhold til lovene. Indvarslingen var sket skriftlig til hvert 
medlem med opgivelse af følgende dagsorden vedlagt. 
Formanden bød velkommen og til dirigent valgtes formanden. Han gav ordet til formanden, der meddelte, at det afvigte drifts år må 
betegnes som gunstig. Der havde ingen afbrydelser været. Der havde været vand nok til forsyningsområdet, og vi har ikke manglet 
vand. I årets løb har vi fået 8 nye medlemmer, så vi nu er 170 medlemmer plus rekreationshjemmet. Bestyrelsen havde på ingeniør 
Kaj Pedersens forslag vedtaget at lade en ny boring med pumpestation etablere. Dette er nødvendigt af hensyn til en tilslutning først 
på 42 grunde og derefter ca. 50 grunde Indskuddet fastsættes for år 1963-1964. til kr. 200.- Der er ny lov om gebyr til amtet- nye 
regler i vandforsyning anslået årlig afgift på kr. 102.- plus andel i driften som øvrige medlemmer kr. 6.- pr. installeret aftagehane. 
Kalkulationen for de 42 grunde er anslået til kr. 65.000.- inklusiv pumpestationen. 
For de 50 grunde er der kalkuleret kr. 21.000.- 
Beretningen godkendtes enstemmig. 
For året 1965 forhøjes indskuddet efter bestyrelsen nærmere udregning. Vandværket udlægger nødvendig hovedledning og 
stikledning ført 1 meter ind på hvert medlems grund. Endvidere skal disse grundes medlemmer betale fast afgift. Vandværks 
Forretningsfører hr. ekspeditionschef oplæste det reviderede regnskab, der godkendtes enstemmig. Under eventuelt ønskede ingen 
ordet, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen.  
Til bestyrelsen genvalgtes: P.W. Christensen og Åge Lind Petersen. Til suppleant genvalgtes Børge Hougård. Til revisor genvalgtes 
J. Sommer Pedersen. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med købmand Carl Johan Sørensen som formand, 
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Hovedkasserer Åge Lind Petersen, P.W. Christensen sekretær. 
Det vedtoges at søge låneoptagelse til anførte udvidelse ligesom det vedtages at lade filtermassen udskifte. Endvidere vedtages at 
forhøje indskuddet for tilslutninger, der ligger udenfor det gamle ledningsnet til kr. 250.- pr medlem. 
                                                               Underskrevet af bestyrelsen 
 
Generalforsamling 1965 
År 1965 27. marts afholdt selskabet ordinær generalforsamling, der var indvarslet til afholdelse på centralhotellet i Odder nævnte 
dato kl. 15.30 med følgende dagsorden vedlagt. 
Formand bød velkommen og bad sig forslag til dirigent. Hertil valgtes formanden, der konstaterede generalforsamlingens lovlige 
indvarsling. Dirigenten gav ordet til formanden. (sådan har referenten skrevet) Han udtrykte afvigte drifts år for gået godt. Der 
havde ingen tekniske driftsforstyrrelser været. I afvigte år har vi fået 46 nye medlemmer, så vi nu ved årets begyndelse har 223 
medlemmer. Der var foretaget to nye boringer. Den ene boring gav ingen vand. Der er kalkuleret en ny pumpestation, der er 
kalkuleret til at koste kr. 70.000. Her til kommer et nyt hovedledningsnet til forsyningsområdet. Den ny boring giver 12/15 m3 i 
timen. Landvæsenskommissionen er anmodet om yderligere vandindvindingsret. Geologen er blevet tilkaldt for at vise eks. på, hvor 
man skal bore. Dette forhold koster ca. kr. 10.000. Formanden oplyste, at indskuddet for nye medlemmer i 1965 var ansat til kr. 
300.- Formandens beretning godkendtes enstemmigt. Kassereren oplæste det af revisorerne underskrevne regnskab, der også 
godkendtes enstemmig. Til suppleant genvalgtes Niels B. Hougård. Til revisor valgtes (genvalg) Sv. Bonnesen. Under eventuelt 
besvarede formanden forskellige spørgsmål, navnlig fra hr. Åge Jensen, der forespurgte om tilslutninger ved Tarps grunde. Da ikke 
flere ønskede ordet hævede dirigenten generalforsamlingen. Til medlem af bestyrelsen genvalgtes formanden.               
Generalforsamlingen Hævet.  
Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde, hvor formanden Carl Johan Sørensen blev genvalgt til formand. 
 
Generalforsamling 1966. 
Året 1966 den 26. marts afholdt selskabet ordinær generalforsamling på centralhotellet i Odder kl. 15.30. Medlemmerne var skriftlig 
indvarslet med følgende dagsorden vedlagt. 
Formanden åbnede generalforsamlingen og blev valgt til dirigent. Formanden oplyste om de nye medlemmers antal og redegjorde 
for projektet for den nye pumpestation. Ligeledes omtaltes nogle medlemmers forhold vedrørende lejere på gdr. Niels Øvlisens 
grunde. Regnskabet oplæstes af regnskabsføreren og blev sammen med beretningen enstemmigt godkendt. Indskud for nye 
medlemmer fastsættes til kr. 400 
Samtlige valg af bestyrelsesmedlemmer også revisor var genvalg. 
På et efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde konstituerede man sig som følge: Formand Carl Johan Sørensen, 
næstformand, P.W. Christensen, kasserer Åge Lind Petersen alle Odder. 
 
Generalforsamling 1967. 
Året 1967 den 1. april afholdt selskabet ordinær generalforsamling på Centralhotellet i Odder kl. 14.30.  
Medlemmerne var skriftlig indvarslet med følgende dagsorden vedlagt: 
Formanden åbnede generalforsamlingen og blev valgt til dirigent. Formanden oplyste om nye medlemmers antal og omtalte den 
nye pumpestation, der forventes færdiggjort inden sommer. Regnskabet oplæstes og godkendtes, Formanden købmand Carl Johan 
Sørensen blev genvalgt. Revisor genvalgt. Til suppleant Svend Andersen slagteriudsalget, Odder. Under eventuelt drøftedes om 
vandværket eventuelt skulle nedlægge det gamle vandværk af hensyn til de omliggende kloakanlæg. 
Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med købmand Carl Johan Sørensen som 
formand. Man vedtog at indskuddet til vandværket for 1979 skal være 450. kr. Åge Lind Petersen genvalgtes til kasserer.  
 
Generalforsamling 1968 den 6. april på centralhotellet  
Medlemmerne var skriftlig indvarslet. Formanden åbnede generalforsamlingen og blev valgt til dirigent. Formanden oplyste om de 
nye medlemmers antal og omtalte den nye pumpestation, der snart var færdig. Beretning og regnskab blev godkendt.. Under 
eventuelt drøftede man igen nedlægning at det gamle vandværk. Der blev nedsat et udvalg til undersøgelse af kloakforholdene og 
eventuelt indsamle 125.000 kr. det vil koste at nedlægge vandværket. Tilslutningsafgiften fastsættes til kr. 450.00. Der er pris og 
anlægsstop i Danmark. Generalforsamlingen godkendte at indkaldelsen var forsinket fra marts til april. 
Alle valg til bestyrelsen: var genvalg.  
Konstituering: Carl Johan Sørensen formand, P.W. Christensen næstformand, Åge Lind kasserer. 
 
Generalforsamling 1969 den 29 marts på centralhotellet. 
Medlemmerne var skriftlig indvarslet. Der var mødt 15 medlemmer. Formanden bød velkommen og blev valgt til dirigent. Der var 
tilkommet 15 nye medlemmer således vi nu er 472 medlemmer. Man omtalte sidste års fejlagtige lukning af vandværket, da 
kommuneingeniøren havde taget en fejlagtig prøve. Regnskabet oplæstes, og der diskuteredes om de store restancer, der skulle 
opkræves.  Valg. Formanden insisterede på ikke at fortsætte på trods af stor opfordring. Efter flere forslag blev ingeniør I. Langelund 
foreslået som formand. Konstituering: Formand I. Langelund. Næstformand P: W: Cristensen. Kasserer Åge Lind Pedersen. Til 
suppleant valgtes Åge Jensen. Revisor valgtes Rich. Nielsen  og Svend Andersen. Under eventuelt var der flere, der takkede den 
afgåede formand. Det oplystes at indskudsandel stiger fra 450,00 til 500,00 kr. Dirigent  Carl Johan Sørensen. 
  
Bestyrelsesmøde den 11. november 1969 
Formål at forhandle med murmester Jens A. Nielsen, Gylling, der i sin tid udeblev fra færdiggørelsen af det nye vandværk. Jens 
Nielsen mødte med regninger på i alt kr. 8.434,09. Bestyrelsen nægtede at betale. Man enedes om kr. 4.300,00 til fuld og endelig 
afgørelse. Derudover behandles restance sager. P. W. Christensen var forhindret i at give møde.  
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Generalforsamling 1970 den 4. april på centralhotellet i Odder 
 24 medlemmer var fremmødt.  Medlemmerne var skriftligt indvarslet. Til dirigent valgtes Carl Johan Sørensen. Formanden oplyste, 
at medlemstallet er steget med 24 og nu er 495. Indskuddet hæves med 550 kr. Vandforsyningens vanskeligheder i sommerens løb 
blev indgående omtalt.  Det blev bagefter diskuteret. Regnskabet oplæstes og blev godkendt med få bemærkninger om manglende 
opkrævning. Det blev vedtaget at udstede forbud med brug af turbiner og delvist totalt forbud mod vanding.        
 Valg: Åge Lind Petersen genvalgt som kasserer og nyvalgt blev O.B. Vammen. Suppleant Mehlsen.                                                                                               
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen med Ingvar Langelund som formand, O.B. Vammen næstformand 
og Åge Lind som kasserer. Desuden behandlede bestyrelsen den manglende effektivitet hos vandværkets regnskabsfører, og man 
besluttede at ophæve samarbejdet med Sv. A. Ladefoged. En kedelig sag. 
 
Generalforsamling 1971 den 27. marts på Centralhotellet 
19 medlemmer var mødt efter skriftlig indvarsling. Til dirigent valgtes J.B. Damgård. Formanden oplyste at medlemstallet nu er på 
512. På grund af prisstoppet er indskud uændret. Den nyansatte regnskabsfører P.E. Kristensen har adresse på Stampesvej 20, 8260 
Viby J. Vandforsyningen er i år foregået uden ret mange drillerier. Vandingsforbud med turbiner skal stadig gælde.  Helbo blev 
bemyndiget til at købe jord til det nye vandværk. Regnar Jensen er ikke blevet betalt for pasning af vandværket for 1969,1970 og 
1971. Man blev enige om at betale kr. 2500 + moms.                                                                                                                      
Valg til bestyrelsen: Ingvar Langelund blev genvalgt som formand. Suppleant Åge Jensen. Revisor Laurids Lassen.  
 
Bestyrelsesmøde den 19. februar 1972 
Regnskabsfører P. Christensen redegjorde for forskellige forhold vedrørende regnskaberne 1970,1971. Bestyrelsen godkendte 
fremgangsmåden og det fortsatte arbejde efter de angivne retnings linjer. Regnar Jensen er ikke blevet betalt for pasning af 
vandværket 1969,1970 og 1971. Bestyrelsen accepterede hans prisforslag på kr. 2.500,00 plus moms. Pengene for de tre år kan 
udbetales. Ing. Helbo blev bemyndiget til at reservere jord til udvidelse ved det nye vandværkværk.  
 
 
Generalforsamling 1972 den 8. april Centralhotellet i Odder kl.15.00 
22 medlemmer mødt. Til dirigent valgtes. E. Kjærsgård. Medlem nr. 405. Formandens beretning. Der er 25 nye medlemmer, afgang 
1, 5 stk. er hvilende. Der har ikke været væsentlige driftsforstyrrelser. Den nye parallelle ledning til Saxild har været gavnlig. Heller 
ingen klager over forsynings svigt. Største besvær er stadig oprydning efter den tidligere regnskabsfører. Regnskabsførerens 
fremlæggelse af regnskabet: Der fremlagdes to regnskaber, dels et fra tiden. 1. april til 31. marts 1970 og dels et fra året gældende 
1. april 1971 til 31.december 1971. Den nye regnskabsførers første år. En del diskussion om kreditorer og debitorer. Desuden 
bemærkninger af mere regnskabsmæssig art fra revisorerne. Regnskabet godkendtes. Under eventuelt blev der spurgt om 
vandingsforbuddet kunne ophæves eller lempes. Ingeniør Helbo frarådede dette meget kraftigt. Der klagedes fra Engvej strandvej 
236 over sort vand. Her blev givet tilladelse til vanding for at få rørene skyllet igennem. I det kommende år er medlemsbidragene 
uændret og indskuddet hæves til kr. 600- + moms.     
Valg til bestyrelsen: Da både Åge Lind Pedersen og O.B. Vammen ønskede at fratræde, valgtes i deres sted Hr. Eigil Rasmussen og 
E. D. Bitsch. Som suppleant valgtes B. W. Andersen. Revisor Sørensen ønskede at fratræde og da Larsen har solgt sit hus skulle der 
vælges to revisorer. Valgt blev Engemann Larsen og E. Kjærsgård Jensen.                                                                  
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:  
Formand Ingvar Langelund. Næstformand E. D. Bitch. Kasserer Eigil Rasmussen. Det overlades til formanden at meddele 
Sparekasse og Giro om de ændringer, der er sket. 
 
Generalforsamling lørdag den 31. marts 1973 på Corner restaurant.  
15 medlemmer mødt. Til dirigent valgtes E. Sørensen nr. 360. Formandens beretning: medlemstallet er 546, deraf 5 hvilende. Ingen 
væsentlige forstyrrelser. Erland Christensen klagede over sort vand både i 1972 og 1973. Det er stadig galt i Saxild området. Helbo 
lovede at foranstalte udskylning inden påske. Beretning godkendt. Regnskabet oplæstes af regnskabsføreren og efter få spørgsmål 
og rosende bemærkninger godkendtes det.   
Valg: Ingvar Langelund genvalgtes. Bestyrelsessuppleant: efter nogen diskussion enedes man om at tolke lovene således, at man 
har to suppleanter. Åge Jensen valgtes for 2 år, B. W. Andersen fortsætter 1 år mere. Til revisor genvalgtes E. Kjærsgård Jensen. 
Under eventuelt diskuteredes kraftigt kloakeringens virkninger for vandværket, samt vandings forbuddet med turbiner. 
Turbinevandingsforbuddet. Bestyrelsen agter at fastholde det i den nuværende form, men påpeger, at det ikke betyder totalt 
vandingsforbud. Håndvanding er tilladt. Fri vanding vil betyde en 20 dobling af vandforbruget. Jørn E. Mortensen nr. 360 opfattede 
situationen som en truende vandmangel, og han og opfordrede bestyrelsen til at vand kapaciteten blev øget.  
Kloakering: der klagedes over ulemperne forårsaget af kloakeringen, særligt over den langsomme genetablering af forsyningsnettet. 
Bestyrelser hævder det sker i nøje samarbejde med kloakentreprenøren. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes 
bestyrelsesmøde. Det besluttedes, at fortsætte med den hidtidige fordeling bestyrelsesarbejdet. 
 Formand Ingvar Langelund. Næstformand E. D. Bitch. Kasserer Eigil Rasmussen. 
 
Generalforsamling 1974 den 30. marts på Corner restaurant 
16 medlemmer var mødt. Til dirigent valgtes P.E. Kristensen.  
Beretning: Medlemstallet er stadig 549 med 5 hvilende. På grund af sanering i præstegårdsområdet var medlemstallet dalet. I dette 
område med 8 stk. Kloakering i Dyngby strands område, havde været både besværligt og dyrt for vandværket, men derudover 
havde der ikke været nævneværdige vanskeligheder. Medlemmer, der tidlige har klaget over sort vand, har ikke grund til at klage i 
det forløbne år. Åge Jensen med flere pålagde bestyrelsen, at møde kloakeringen i Saxild området bedre forberedt, såvel med 
tegninger og med hurtig økonomisk opfølgning. Beretning blev godkendt. Regnskabet fremlagdes af regnskabsføreren. Der var 
spørgsmål om kloakeringsomkostningerne, samt diverse mindre enkeltheder af bogholderimæssig art. 
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Eventuelt: Formanden redegjorde for grundkøb ved det nye vandværk. Undskyldte, at det ikke var på dagsorden som punkt. 
Godkendt anbefaling af byggetilladelse til nabo ved det gamle vandværk med og tilslutning til Saxild mejeris vandledning, der 
krydser den nye ledning til gårdene ved det ny vandværk. Fra grundejerforeningen på Hagen var der klager over Regnar Jensen, 
man ønsker en ny entreprenør. Formanden ønskede at rette sig efter Hagen. Engmann Madsen opfordrede bestyrelsen til at 
udarbejde et sæt love, der var lidt klarere og mere up to date. For det kommende år er medlemsbidragene uændrede. Indskuddet 
hæves til 700 kr. og straffegebyret hæves til 25 kr. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde.  
Valg til bestyrelsen: Eigil Rasmussen blev genvalgt og nyvalgt blev Herman Poulsen. Suppleant blev Leif Jakobsen. Revisor 
genvalg til Engmann Madsen.  
Bestyrelsen konstituerede sig med formand: Ingvar Langelund. Næstformand. Herman Poulsen. Kasserer. Eigil Rasmussen  
 
Generalforsamling 1975 den 5. april på Corner i Odder. Marts  
Der var mødt 13 medlemmer. Til dirigent valgtes P. Bach Christensen nr. 219.                   
C. E. Christiansen påtalte, at generalforsamlingen var for sent indkaldt. Ingen fandt dog at generalforsamlingen ikke kunne 
afholdes. Medlemstallet er nu 557, deraf 4 hvilende. 16 medlemmer har mere end 1 medlemskab. Der kloakeret i Saxild Strand 
området og er næsten færdig gjort. Formanden udtrykte glæde over det gode samarbejde, der havde været med kloakselskabets 
ledelse. Den almindelige drift af vandværkerne havde ikke givet anledning til vanskeligheder i det forløbne år. Den omtalte 
forbindelse til Saxild mejeri blev alligevel ikke udført. Sidste års løfte om at udarbejde nye love havde bestyrelsen ikke haft tid til. 
På et bestyrelsesmøde den 22. marts inspicerede man de kloakerede strækninger, uden at det gav anledning til bemærkninger. 
Dernæst inspicerede man de to vandværker. Der er stadig ikke kommet klarhed over det skæve hegn. Ing. Helbo blev rykket for 
kontakt med landinspektøren. Selve vandværket trænger til modernisering. Især automatisering af luftkompressoren samt 
automatisk genstart efter strømsvigt. Begge dele blev iværksat. Bestyrelsen har givet ordre til at starte projekteringen af en ny 
filterbygning med mere og nødvendigt udstyr ved det nye værk samt omtalte automatisering af det gamle værk. Selskabets evne til 
at finansiere dette blev drøftet, og man enedes om at hæve det årlige bidrag med 25 %. Formanden Ingvar Langelund fremlagde 
den af bestyrelsen vedtagne hævelse af medlemsbidraget. Det mødte stor modstand. Man så hellere indskuddet hævet, da især Åge 
Jensen var modstander, så vedtog man, at bestyrelsen skulle undersøge sagen endnu engang på grund af det skrevne budget til 
vandværksudvidelsen. Når udvidelsen var færdig, mente flere, at det konstante vandingsturbineforbud havde overlevet sig selv. 
Det bliver alligevel overtrådt. Klage over ing. Helbo. Der blev klaget fra H. Lind Therkildsen og Egon Sørensen. Det drejede sig 
om ing. Helbos administration af byggemodningen af præstegårdsjorden. Der var enighed om det uheldige i, at Helbo havde 
sammenblandet modningen og de enkeltes installationer. Da ingen af de to ville kritisere fordelingen af modningsudgifterne, 
henvistes de til privat mægling. Ingvar Langelund påtog sig at mægle. 
Valg: Åge Jensen og C. E. Christiansen valgt. Revisor E. Kjærsgård Jensen.  
 
Bestyrelsesmøde 20. december 1975 på bondehuset 
Bestyrelsen, Regnar og Helbo var til stede. Helbo oplyste, at der straks i det nye år skal bruges kr. 10.000 på forskellige reparationer. 
Det planlagte nye anlæg incl. filteranlæg vil ifølge Helbos overslag koste kr. 200.000. Regnar Jensen gjorde opmærksom på, at der 
var lodsejere der ønskede, at blive tilsluttet. Helbo giver overslag over bidrag for disse.  
Efter nytår går Helbo i gang med ansøgninger, ligesom der indhentes tilbud på bygning og automatik. Dette må ikke vare mere end 
en måned. Selve byggeriet anslås at vare ca. 6 uger. Det lovedes færdig af Helbo senest 1. maj 1976. Ved en fejltagelse er der 
kommet et beløb ind i regnskabet, der vedrører en sag mellem Faxe øl og Eigil Rasmussen. I korthed går det ud på følgende. Faxe 
øl har med deres ølvogn beskadiget en stophane hos Rasmussen. Denne er repareret af Regnar Jensen og han har fået beløbet for 
dette med i regnskabet på regnskabet til vandværket. Parterne søger fejlen rettet.  Der forelå en henvendelse fra Boulstrup elværk 
vedrørende HFI anlæg. Helbo erklærede, at vandværket ikke kommer ind under bestemmelserne desangående. Med hensyn til 
betaling af det nye anlæg ca. 200.000 kr. forsøges vores kassekredit hævet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Næste bestyrelsesmøde 
holdes omkring den 1. februar 1976, hvor Helbo forelægger tilbud, tidsplan etc. For det nye anlæg. 
 
Bestyrelsesmøde den 27. marts 1976 
Tilstede var Åge Jensen, Eigil Rasmussen, Henning Poulsen og Poul Helbo. 
Man drøftede slam i rørene, der næsten altid kommer bestemte steder. Helbo ønsker man henvender sig desangående, så problemet 
kan løses. Helbo fremlagde tegninger og tilbud over nybyggeriet vedr. udvidelsen af beholder kapaciteten.  
 
Generalforsamling 1976 lørdag den 3. april på Corner, Torvet 1. 
Formanden bød velkommen til de otte fremmødte deltagere, og aflagde beretning for 1975. Der er kommet 7 nye medlemmer i 
1975. Vi har oppumpet 56.000 m3. Da vi kun har tilladelse til 41.000 m3 ansøger vi om mere samtidig med den nye tilbygning. 
Ved kloakering havde 450 reparationer ved første etape og 100 ved anden etape. Mange nye rørinstallationer.  Evt. sand i rørene 
hid hører herfra. Hele anlægget udskylles inden påske. Der er opsat tre nye udskylnings haner. En ved åen, en ved præstevænget 
og en ved Starehøj. Samtidig bruges brandstanderne. Stophaner bør kun bruges forår og efterår. Nogle har glemt at lukke om 
efteråret. 
 I vinterens løb er der udført de nødvendige reparationer på pumper og anlæg. Tre restanter er indkrævet. De røde sedler vedr. 
havevanding blev ikke efter kommet af alle.  
Helbo fremlagde tegninger med tilbud over nybyggeriet vedr. udvidelse af beholder kapacitet.  Beløbet andrager kr. 110.000 til 
murerarbejde, betonarbejde og udgravning. 
Smedearbejde rør og ventiler. Kr. 19.944. diverse kr. 25.700 I alt kr. 157.644. Bestyrelsen har ønsket en fast pris fra murermester 
Henning Møller. Da Helbo har haft et stort timeforbrug og km. forbrug og aftalerne ikke er truffet så klare, da enedes man om en 
rund sum på kr. 8.000 for begge projekter. Vandafgift hæves med 20 kr. for alle tre grupper og indskud hæves til 1200 kr. Dette 
for at kunne finansiere det nye filteranlæg.  
Valg. Genvalg til formanden.  Revisor nyvalgt H. E. Vork. Genvalg blev Henning Poulsen og Eigil Rasmussen. Suppleant valgt 
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Eigil Jensen, Magnusvej nr. 11. Revisor valgt Eigil Jensen  Magnusvej nr 11.  Samme medlem.  
 

 
 

Byggesag Dyngby Strands vandværk 1975 - 1977.  
2.2.1976: Besøg hos Odder kommune, gennemgået byggesag, lovet hurtig behandling, hvilket ikke er sket, da den først er kommet 
til den 15 marts. Det er en landzone sag.    
Derfor19. marts besøg ved amtet, arkitekt Sv. Christensen. Forhør om en uge svar på om den skal til fredningsnævnet også. Måske 
vil de foreslå det bygges sammen med det eksisterende anlæg.   
Den 22. marts besøg igen på amtet der foreslår der ansøges om dispensation, hvis fredningsnævnet foreslår dette.  
Den 23 marts: sagen til fredningsnævnet, vi afventer sagen derfra. Der undersøges om 10 meter fra vejmidte er tinglyst i forhold 
ellers lader sammenbygning ikke gøre. Der indsendes nytegning til kommunen og der søges på et særligt skema om dispensation. 
P. E. Nielsen fra vandindvindingen havde ferie. Kemstrup er stedfortræder, men viste intet om sagen.  
Den 26.marts ved amtet og fredningsnævnet ingen afgørelse endnu, omtalte at ændring til sammenbygning nok ville komme på 
tale.  
Den 2. april. Amtet oplyser, at Odder Kommune skal have særlige skemaer til ansøgning om dispensationer.  
Den14. april 1976 Odder kommune oplyser, at de ikke kender til specielle ansøgningsskemaer. Hverken vej dispensation eller 
højder, som der også skal søges om.  
Den 21. april ansøges der til kommunen om dispensation, vejmidteafstand og højdeafstand samtidig også til amt og 
fredningsmyndigheder. 
Den 25. maj. Besøg hos amtet der arbejder med sagen.  
Den 4. juni. Sagen behandles i amtsrådet.                                                                                             
Den 12. juni: Tilladelse modtages fra amtet med betingelse for beplantningsplan.  
Den 20. juni endelig tilladelse fra Odder kommune, med besked om at overholde beplantningsplanen med mere.  
Den 29. juni fredningsnævnet ønskede ved landinspektør Knutsen angående beplantning der ønskede 2-3 række træer eller 
lignende både løvtræer og nåletræer. Han henviste til plan fra planteskole som skulle indsendes til godkendelse. Den 1. juli 
oplyser murermesteren, at han har ferie i tre uger. Han arbejder med en byggesag om sygehuset i Odder. Og vil gerne vente til 
senere.  
Den 3. juli lover kirkegårdsinspektør ar komme med en beplantningsplan efter ferien, der varer tre uger.  
Den 4. september afhentes beplantningsplan i Viby, kun blyantstegning. Vi skulle selv tusch tegne den. Beplantningsplan leveres 
til fredningsnævnet der muligvis ville kræve den tinglyst. 
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Den 20. marts 1977 blev deklaration ved beplantning drøftet. Det nye anlæg påbegyndes den 15. marts ved murermester Henning 
Møller. 
 
Generalforsamling 1977 den 2. april på Corner. 
Formanden aflagde beretning. Der er tilkommen 5 nye medlemmer, som bydes velkommen. De oppumpede mængder er ca. de 
samme som 1975 med 56.000 m3. Trods den varme sommer er forsyningen sket uden problemer. Udførte kloakanlæg i området er 
færdig og har ikke generet. Stophane reparationer er en stor reparationsomkostning og det anbefales igen brug kun hanen forår og 
efterår. Visse installationer har en ekstra hane indsat i installationen for lukning. Der blev opsat store skilte om vandingsforbud og 
det blev også efter kommet af de fleste. Dog måtte et par stykker have ekstra besked. Den nye filter bygning er under opførelse og 
forventes at være færdig i løbet af foråret. Der har været mange forhindringer. Se byggesagen. 
Kjærsgård mente det var urimeligt billigt at man kan komme med i vandværket for kr. 1200. Formandens svar: Det løber godt 
rundt. Kontingent uændret næste år indskud kr. 1200. Dette blev enstemmigt vedtaget.  
Valg: formanden blev genvalgt. Suppleant genvalg af C. Christiansen. Revisor blev nyvalgt H.E. Vork.  
Under eventuelt blev der spurgt om der er automatiseret så det automatisk går i gang i til fælde af ondartet tordenvejr. Helbo 
svarede ja. Generalforsamlingen sluttede med en let anretning. 
 
Generalforsamling 1978 den 1. april kl. 14.00 på restaurant Corner. 
Beretning. Der er i årets løb tilkommen 9 nye medlemmer, som ønskes velkommen. Sygekassehjemmet er udvidet og skal have 
mere vand. Dyngby by er tilsluttet med en reserve ledning. Sommeren 1977 var mere normal, hvad vand angår end de to tidligere 
år, der var ret tørre. Dette har gjort sig gældende på vandforbruget, der har været lidt mindre end tidligere år- 50.000 m3 mod 
56.000 m3 sidste år. vi har opsat røde plakater med vandingsforbud, der viste sig at hjælpe omgående. Den nye pumpestation, der 
ikke kom i gang til sidste sæson er lovet færdig af muremesteren og de 10 % han mangler blev så lovet færdig inden jul. Også 
taget skulle være færdigstøbt. Det indvendige vil da kunne monteres. Men da tøvejret kom og det kunne klares på tre dage 
svigtede mesteren Henning Møller og sagde endelig fra. Murermester Poul Sørensen har nu lovet at gøre det færdig omgående. 
Tagplader støbes i ugen efter påske. I vinter var alle vandværkerne indkaldt til møde i Odder kommune, idet loven har påbudt alle 
kommuner at udfærdige en plan over alle eksisterende vandværker for at undersøge fremtiden om hvilke vandværker, der kunne 
forblive evt. udvides, og hvilke der påtænkes nedlagt. Måske andre slåes sammen. Det blev anbefalet os at arbejde sammen med 
Saxild/Rude vandværk og Dyngby By som allerede er omtalt sammen koblet. Til regnskabet havde revisor Vork en kritik af et for 
stort indestående på kassekredit kontoen. Årsagen hertil var at leverandørerne til byggeriet ikke havde hævet deres 
tilgodehavende. H. C. Vork stillede forslag om, at der kun måtte være tre bankbøger: 1 anlægskonto. 1 kassekreditkonto. 1 
checkkonto. Revisor Eigil Jensen ( en selv) var uenig med Work. Forslaget gik til afstemning og blev nedstemt, hvorefter Work 
forlod mødet og vi så ham aldrig mere.  

Valg: Åge Jensen blev genvalgt. Eigil Jensen blev genvalgt som suppleant og revisor.  
 
Generalforsamling 1979 den 24. marts Restaurant Corner. 
Der er årets løb kommet tre nye medlemmer og en reserveledning er tilsluttet Saxild Mejeri. Vi ønsker de nye medlemmer 
velkommen. Vi har godt og rent vand.  
Den nye tilbygning til pumpestationen er nu så godt som færdig og prøvekørt siden efteråret Vi måtte jo kassere den første 
muremester og aftale med nyt murermesterfirma om færdiggørelsen.. Vinteren har forhindret færdiggørelse med hegn og 
beplantning.  
1978 har været ret fugtig og kølig og derfor vandværksmæssigt et år med moderat vandforbrug. Nye medlemmer syd for byen har 
tilmeldt sig og vil blive tilsluttet her i foråret. Ligeledes er det aftalt at lægge en rørledning til Saxild- Rude strands vandværk for 
sammenkobling af disse to vandværker.  
Rekreationshjemmet har fået en ny rørledning indlagt og vil blive en storforbruger i fremtiden. Derfor må det påregnes at større 
pumper bliver nødvendig, og to pumper må påregnes at være nødvendig inden sommer.  
Regnskabet er næste punkt, men det kan oplyses, at udvidelsen ikke har krævet optagelse af nye lån.  
Angående stophaner bør det påtales medlemmerne så tidligt som muligt på efteråret, at man lukker for vandet til huset og sikrer 
sig, at der ikke er nogen utætheder. Der er anmeldt utætte stophaner så sent, at frosten har gjort sig gældende. Regning sendes til 
bruger/andelshaver. 
Til orientering kan vi oplyse, at vi ikke vil samarbejde med Odder Vandværk. Vi kan klare os selv. Helbo forhører om der er bedre 
stophaner på vej. Søren Sørensen spurgte om Dyngby By kan blive andelshavere og på hvilke betingelser. Bestyrelsen kommer 
med et oplæg snart.  
Valg: Eigil Rasmussen og Herman Poulsen blev genvalgt. Eigil Jensen blev genvalgt som suppleant. Søren Sørensen valg som 
revisor. 
 
 Generalforsamling 1980 den 1. april 1980 på Norsminde Gl. kro. 
Indkaldt 10. marts 1980 i Århus Stifts. Marts tidende og den 15. marts i Horsens Folkeblad. Dirigent P.W. Kristensen. Beretning 
ved Åge Jensen. Siden sidste generalforsamling er der tilsluttet 51 nye medlemmer. Dyngby by havde først på året fået en 
reserveledning ført til byen til brug for byens vandværk under reparation. 1. juli 1979 blev byens vandværk nedlagt og 46 
medlemmer indgik i vort vandværk. En ny rørledning ført mod syd til Pajbjerggården og 3 sommerhuse er ligeledes udført og nu i 
marts et medlem mere. Vi ønsker de nye medlemmer velkommen i vor kreds. Vi er nu 637 medlemmer. I efteråret er der lagt en 
rørledning til Rude-Saxild Strand vandværk, således at der nu er en fast forbindelse mellem disse to vandværker til gensidig 
reserve i påkommende tilfælde. Og hermed er Odder kommunes plan fra 1978 gået i opfyldelse på frivillig basis. Den nye til 
bygning med pumper, boring, grund, hegn m.m. har kostet ca.kr. 245.000. ex. Moms. Af reparationer har der ikke været meget 
bortset fra stophaner, der stadig er en stor udgiftspost. Nye typer er på vej, så vi fremover skal lettes herfor. Odder Kommune har  
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ved å oprensning ødelagt hovedledningen i efteråret. De påstod de ikke vidste den var der. Den har ligget der siden 1958 og å 
rensning er sket før der, hvor de har fået oplyst, hvor den er, men nye folk og en ny kommune ingeniør er sikkert årsagen. I 1979 
fik vi lige før sommeren opsat 2 større trykpumper. Trykforholdene er målt mere stabile. Der har været møde med Odder bys 
vandværk, der forsøger at få kommunens eneret på tilsyn med indvendige installationer af nybygninger. Regnskab ved P.W. 
Kristensen godkendt. Indskud i vandværket er fortsat kr. 1200 ex. Moms. Årlig afgift grund kr. 120, sommerhus kr. 140, helårshus 
kr. 200, Gård m. besætning kr. 300. + moms. Regnar Jensens betaling for pasning af vandværket fastsat til kr. 7500+ moms. 
Beløbet skal pristalsreguleres efter indextal.  
Valg: Åge Jensen genvalgt.  Eigil Jensen, genvalgt som suppleant. Eigil Jensen, genvalgt som revisor.  
 
Generalforsamling 1981 den 10. marts på Norsminde Kro 
Dirigent Åge Jensen. Formandens beretning. Annoncen har fortalt at denne generalforsamling er lovlig indvarslet. Der har været 
vand nok hele året og økonomien er Ok. Den etablerede ringforbindelse fungerer godt. Der har været drøftet et samarbejde med 
saxild7rude vandværk. Deres vandværk kan ikke klare forbruget ej heller kvaliteten. Helbo og regnar regner på om vi kan klare 
leverance til Saxild/Rude. Der er købt en ny pumpe på vandværket. Fremlæggelse af regnskabet ved P. Kristensen. Da regnskabet 
var delt ud oplæstes det ikke, men i al gemytlighed drøftedes bagateller. Regnskabet godkendes enstemmigt. For kommende år 
kommer der en mindre stigning i fast afgift: Gårdbrug kr. 335, helårshus, kr. 225, sommerhus kr. 155, ubebyggede grunde kr. 125. 
Netto fortjeneste kr.2526. 
Valg af bestyrelse: genvalgt Eigil Rasmussen og Herman Poulsen. Valg af suppleant Eigil Jensen. Valg af revisor Søren Sørensen 
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Tilbud til Dyngby By om tilslutning til Dyngby Strands Vandværk  

 
Generalforsamling 1982 den 23. marts på Norsminde kro 
Der mødte to medlemmer og bestyrelsen. Formanden aflagde beretning, hvor der blev lagt mærke til store udgifter til stophaner. 
Amt og kommune har lavet undersøgelser vedrørende alle landets vandværker. Saxild/Rude har ikke betalt for vandforbrug på 
15.000 m3. Der sendes en regning på kr. 1.16 pr m3 til S/Rude vandværk. Alle regninger fra Regnar Jensen skal være afleveret 
inden 15. december og være afholdt senest 31. december.  Anlægsudgift for 1982 er beregnet til kr. 25.000, og beplantning kr. 2500. 
Alle rør skylles igennem inden påske. Vandværket skal respektere kreaturer på vejen til Erik Jensens marker. Matr. 24A.  Indskud 
forhøjes til kr. 2500. regnskab fremlagt ved P. Kristensen. Prisstigning på vand: Gårdbrug kr. 670,helårshus kr. 450, sommerhus kr. 
210, ubebyggede grunde kr. 250. Indskud forhøjes til kr. 2500. Valg: Formand Åge Jensen blev genvalgt. Suppleant Otto Hansen 
blev nyvalgt. Revisor Søren Sørensen blev genvalgt. Man blev enige om, at Eigil Jensen ikke kunne være suppleant og revisor 
samtidig. Eigil ( Størum) fortsætter som revisor.  
                                                                                                                                                                                                                    
Generalforsamling 1983 den 14. marts på Norsminde Kro 
Det er vist første år i vandværkets historie, hvor der ikke er kommet nye medlemmer, men der mange ubebyggede grunde, så der 
kan hurtigt komme flere. Der er oppumpet 90.637 m3 vand i 1982, hvilket er dobbelt så meget som der er tilladelse til. Der skal 
derfor nu søges om mere. Det blev nødvendigt at opsætte plakater om vandingsforbud i 1982. sommeren var mere normal end ellers, 
hvad dette angår. Et enkelt tordenvejr 15. juli gav en afbrydelse af kortere varighed, idet et styre relæ blev ødelagt. Men da der altid 
lægger et reserve på vandværket, var det kun udskiftnings tiden. m det drejede sig om. Stophaner er der udskiftet mange af i år og 
flere hovedventiler er istandsat, hvilket er vor største reparations post. Vandprøverne har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Amtet og kommunens syn af vandværker over hele landet giver mere og mere arbejde, der pålægges vandværkerne. I det forløbne 
år er der tilplantet omkring vanværket. Den sidste omtalte el tavle er ikke udført, men udsat til foreløbig efter sommeren. Som 
sædvanlig vil rørledningerne blive udskyllet før påske. Regnskab viste et overskud på kr. 25.617.15. Festudvalg kommer med forslag 



17 
 

vedr. 25 års jubilæum.  
Valg: Eigil Rasmussen og Henning Poulsen blev genvalgt. Suppleant Otto Andersen blev genvalgt. Revisor Eigil Jensen blev 
genvalgt.    
 
Generalforsamling 1984 den 28. februar på Norsminde Kro. 
Formandens beretning. 1983 giver ikke anledning til en lang beretning, men der er da kommet 7 nye medlemmer til, som vi byder 
velkommen. Vi er nu 600 medlemmer. Der er i årets løb oppumpet ca, 85.000 m3 vand, lidt mindre end i 1982, hvilket skyldes den 
megen regn først på sommeren. Plakater om vandingsforbud blev dog opsat i begrænset omfang, da tørken indtraf, men det har ikke 
den store betydning, da vandet var til stede. Reparation af stophaner og hovedventiler er stadig den udgiftspost. Vandprøverne giver 
ikke anledning til bemærkninger. Kommunens tilsyn med vandværket har kun givet få bemærkninger om hegn og maling. 
Rørledningerne vil som sædvanlig blive udskyllet inden påske. Beslutning: Plejehjemmet, feriehjemmet skal herefter betale kr. 2.25 
pr, m3. Kristensen skriver til de forskellige. Man agter at foretage en ny boring. Den vil koste kr. 60.000. kasserer Eigil Rasmussen 
ønsker et betragtelig beløb til en konto hvorfra der kan hæves til løbende betalinger. Beløbet skal overføres af P. E: Kristensen så 
kassereren kan virke som kasserer. Beretning og regnskab godkendt.  
Overskud 8.020 kr. Balance 492.809,58 
Alle blev genvalgt. Eigil Rasmussen kritiserer at kasserer posten ikke eksisterer.  Han mener, at skal have råderet over en konto.  
Valg: formanden Åge Jensen genvalgtes. Suppleant blev genvalg til Otto A. Andersen. Revisor Søren Sørensen. 
 
Generalforsamling 1985 den 26. marts på Norsminde Gl. kro. 
Formøde før generalforsamling. Tilstede var Åge Jensen, Eigil Rasmussen, Herman Poulsen, Regnar Jensen, Poul Helbo. Regnar 
og Helbo kommer med en redegørelse, hvordan vi kan levere vand til de områder, der søger om at få leveret vand uden gener for 
vort eget vandværk. Der sendes regning til Arbejdernes feriehjem. Saxild Plejehjem. Dyngby Hytten. 
 Eigil Rasmussen: kassererposten eksisterer ikke. Bestyrelsen består af tre medlemmer. Mener også at pengene skal forrentes bedre. 
Efter nogen diskussion tilbyder Rasmussen. Jeg laver aldrig vrøvl mere i vandværkets regi.                                                             
 Beretning ved Åge Jensen: Der er ingen nævneværdig at orientere om. Der kommet 13 nye medlemmer. 94.000 m3 er udpumpet. 
Den 4. oktober havde Knud Grønlund på vegne af Kysingnæs vandværk spurgt på levering af vand til de nødlidende vandværker. 
Der arbejdes videre med forespørgslen. Vandprøverne er meget fine. Vandværket kan levere vand til de vandværker der i nød. Det 
har været et stille og roligt år. Tilslutning kr. 3000. Kontingent uændret.  
Valg: Herman Poulsen og Eigil Rasmussen blev genvalgt. Eigil Størum blev genvalgt som revisor. Navneændring fra Jensen til 
Størum.  
 
Generalforsamling 1986 den 11. april på Norsminde Kro. 
Fra bestyrelsen mødt Åge Jensen, E Rasmussen, Henning Poulsen, Regnar Jensen, P.E. Kristensen og Poul Helbo. Beretning. Som 
forrige år er der ikke meget at berette. Året har været roligt hvad det tekniske af vandværket angår. Stophaner og reparationer heraf 
er stadig en stor udgift.  Kvaliteten af vandet er som tidligere efter laboratoriets oplysninger af god kvalitet. Utæthed ved bassin. 
Regnar Jensen aftaler reparation med murer. Nye medlemmer er der kommet til. Det ser ud til byggeaktiviteten er forøget. Der er 
oppumpet 98.000 m3 vand. Dyngby har fået tilladelse til at oppumpe 20.000 m3 mere. Forhandlingerne med Kysing Vandværk blev 
afsluttet. Værket tilsluttes i stedet Århus Vandværk. Saxild-Rude vandværk er blevet tilsluttet Odder Vandværk efter problemer 
med at levere vand nok i sommermånederne. Dyngby skal ikke således levere vand hertil. Der sendes en regning til Saxild-Rude 
vandværk. Der er problemer med regningen. Brev sendes til Sonne Madsen. 
Valg: genvalgt blev formanden Åge Jensen. Suppleant nyvalgt Fru Parst i stedet for Otto. Genvalg til Søren Sørensen som revisor. 
 
Generalforsamling 1987 den 25. februar på Norsminde Kro 
Tilstede: Åge Jensen, Eigil Rasmussen, Henning Poulsen, Regnar Jensen, Poul Helbo, P.E. Kristensen. Beretning ved formanden 
Åge Jensen: Beretning for året 1986 bliver kort. Der har ikke været meget udover at vi har haft to driftstop på grund af el svigt. Det 
ene var et lynnedslag, men det gav kun lidt ravage. Der er kommet 15 nye medlemmer i 1986, som bydes velkommen i vor kreds. 
Reparationer af stophaner er stadig den største udgift. I 1986 har vi fået pumpestationerne og bygningerne er blevet fikset op. Der 
oppumpet 84.000 m3 i 1986. Frostskader har vi ikke haft endnu. Det kan nå at komme. Vandprøverne er usædvanligt fine. 
Naboværket Saxild/Rude er koblet på Odder Vandværk. Forbindelsen fra os dertil er foreløbig afbrudt. . Indskud og kontingent 
uændret. Nettofortjeneste for 1986 blev 68.267 kr. 
Valg. Genvalg til Eigil Rasmussen og Henning Poulsen.  Suppl: Inge Parst blev genvalgt. Revisor blev genvalg til Eigil.  
 
Generalforsamling 1988 den 23. februar på Norsminde kro. 
Beretning ved formand Åge Jensen. Der er i 1987 tilsluttet 5 nye medlemmer, som vi byder velkommen. I 1986 oppumpede vi 
84.000m3 vand og det samme i 1987 selv om der kom flere medlemmer med, men det skyldes vel den dejlige ”våde” sommer i 
1987. Driftsmæssig har der ikke været uregelmæssigheder i 1987. Der bevilget penge til 1 stk. dykpumpe kr.12.000, 1 stk. 
rentvandspumpe ca. kr. 10.000, 1 stk. lænsepumpe kr. 3.000, eltavleanlæg kr. 35.000. Helbo ordner dette. Regnar Jensen garanterer 
at begge vandværker holdes i orden både udvendig og indvendig. Der etableres omløbshovedledning fra Dyngby- Grindsnabvej 
Hølkenvej- pris ca. kr. 35.000. Begge revisorer var mødt, nemlig Eigil Størum og Søren Sørensen. Regnskab ved P. E. Kristensen. 
Stophane reparationer er stadig en stor udgift post og nogle hovedventiler er også udskiftet. Ved skyllebassinet er fliserne blevet 
omlagt og en ny plastikmembran lagt i bunden. Da den gamle ikke var utæt blev den liggende, så der nu er dobbeltsikring i bunden. 
Frostskader har der ikke været denne vinter. Vandprøverne er uden bemærkninger. Odder Vandværk har udført to prøve boringer 
ved Boulstrup og har prøvepumpet dem, samtidig med at de målte sænkningen på vores boring. Har konstateret at disse boringer 
ikke har indflydelse på hinanden. Medlemmer. 586 fritidshuse, 8 landbrug med dyr, 3 hoteller campingpladser, 1 gartneri, 1 
plejehjem.  
Valg: Åge Jensen blev genvalg. Suppleant Erik Jensen blev nyvalgt. Søren Sørensen blev genvalgt som revisor. 
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Generalforsamling 1989 den 23. februar Norsminde Kro  
Søren Sørensen blev valgt som dirigent. Formanden Åge Jensen aflagde beretning. Året har været ret normalt hvad vandforbrug 
angår. Der er oppumpet 88.548 m3 sammenholdt med 1987 84.550m3 en mindre stigning, men mindre end tidligere år. Der er 
tilsluttet 2 nye medlemmer, som vi ønsker velkommen i vor kreds. Den 24. juni 1988 blev der opsat skilte med vandingsforbud, 
hvilket ikke var nødvendigt. Driftsmæssig har der været et par mindre afbrydelser grundet utætheder, men afbrydelserne har været 
kortvarige og kun i et mindre område. Stophaner er stadig den største reparationsudgift. I 1988 er der udskiftet 91 stk. i 1987 74 stk. 
i 1988 er der repareret en del på bygningerne, murværk og maling. Gulvet har fået ny belægning. Ligeledes på pumper og ventiler. 
Den nye boring 3 er sat i gang 1. juli 1988 og driftsmæssig en god sikkerhed. Den 26. juni 1988 var der syn fra kommunen der kun 
gav anledning til mindre bemærkninger. Vandforsyningsplan af maj 1988 blev fremvist. Der er ansøgt om vandindvindingstilladelse 
til 120.000 m3 vand pr. år, men det er stadig hos amtet.  
Valg til bestyrelsen: Herman Poulsen og Eigil Rasmussen. Revisor Eigil Størum genvalgt ligeledes suppleant Poul Holm. 
 
Generalforsamling 1990 den 22. marts på Norsminde Kro. 
Formøde før generalforsamling: Uhensigtsmæssig sammenblanding på samme faktura af arbejde for værkets regning og Poul Helbos 
eget firma kan ikke accepteres. Det e r uønskeligt at fakturaer udstedt til værket og indeholdende diverse udførte arbejder i kopi 
sendt til trediemand, ligesom en eventuel momskontrol og krydsrevision mellem værket, firma Poul Helbo og en potentiel 
tredjemand uvægerligt vil medføre problemer, som vi helst er foruden. Poul Helbo skal snarest aflevere 2 sæt komplette tegninger 
over forsyningsnettet målsat med rørledninger, ventiler og skyllehaner. Helbo havde lovet at spørge Erik Jensen om han vil passe 
skylning af filtre samt passe udenoms arealer og udvendig maling for begge værker. Der må ikke etableres et ansættelses forhold. 
Arbejdet honoreres efter nærmere aftale. Eigil Rasmussen undersøger om Erik Jensen er interesseret og sørger for at Helbo instruerer 
Erik vedrørende skylle processen. Eigil Rasmussen undersøger hvor græsslåmaskinen befinder sig. Eigil Rasmussen undersøger 
hvor de indkøbte pumper i 1988 befinder sig. Er de stadig hos leverandøren. Hvordan er de forsikret. Der skal træffes beslutning 
om hvor de skal placeres. Er det på værket, hos vvs firma eller et tredje sted. De bør være forsikret, da de har kostet kr. 23.105- i 
1988.  
Formand Åge Jensen aflagde beretning og oplyste at det havde været et normalt vand år. Vi har oppumpet 84.000 m3. 1988 -
88.000m3 1987-84.000 m3. Der er kommet et nyt medlem. Der har ikke været driftsforstyrrelser. Der er udført reparation af bygning 
og pap tag. Vi har udskiftet 30 stk. stophaner i 1988 91 stk. Kommunen udførte tilsyn den 9. september uden bemærkninger. 
Vandprøverne har været fine. Vandindvindingsretten endelig afsluttet. Tildelt 100.000m3 pr. år. der var ansøgt om 120.000m3. Erik 
Jensen har påtaget sig jobbet med at passe vandværket og slå græs. Vil have 15.000 kr. for dette arbejde. 
Vvs mester Gunnar Fredenslund har vandværket benyttet, men vi er frit stillet. Regnskabsaflæggelse ved P. Kristensen. Pænt 
overskud.  
Valg: Åge Jensen genvalgt. Suppleant Poul Holm blev genvalgt. Søren Sørensen blev genvalgt som revisor. 
 
Generalforsamling 1991 Dyngby Vandværk 7. marts på Norsminde kro. 
Velkomst ved formand, der bad de fremmødte mindes Poul Holm. Vi er nu 1000 medlemmer. Spørgsmål om vandure blev berørt. 
Vi har godt vand, og vi har også rigeligt af det. I året der er gået har vi ikke haft mange ekstra udgifter. Hølken camping er blevet 
medlem. Der blev stillet mange spørgsmål. Debatten var god og positiv. Der havde været talt om at ændre vedtægterne således at 
der skal være fem i bestyrelsen. Tages op ibestyrelsen. Beretning og regnskab godkendt.  
Valg: Eigil Rasmussen genvalgt, Ove Vilstrup nyvalgt suppleant, Flemming Jensen nyvalgt. Revisor Eigil Størum genvalgt. 
 
Bestyrelsesmøder 24. april og 28. sept. 1991 hos E.R. 
Deltagere. Åge Jensen, Flemming Jensen, Eigil Rasmussen, P.E. Kristensen og Poul Helbo.  
Kort og tegninger over ledningsnettet blev drøftet igen. Åge Jensen havde fået 1 sæt og Helbo havde 2 sæt med. Et til Erik Jensen 
og 1 sæt til P. E. Kristensen. Helbo viste navne og adresse liste over et andet vandværksområde, men bestyrelsen var godt tilfreds 
med Multi Data. Pumper, græsslåmaskine og detektor skal Helbo aflevere til Eigil Rasmussen til opbevaring.  2   
pumper, 1stk plæneklipper som vi har til gode hos Regnar Jensen mod evt. regning. Helbo trækker sig fra dette. P:E: K. og Flemming 
Jensen skal undersøge dette for en afgørelse. Eigil Rasmussen spurgte hvorfor der var urenheder i vandet ved skylninger. Helbo 
svarede at det var mangan og jern der løsnede sig i rørene. Vand til Hølken camping. Åge og Helbo redegjorde for arbejdet, som er 
næsten færdig gjort. Der er ændret ledningsførelse uden om mark og forbi strandhusene, som senere kan tilsluttes vandværket. Åge 
Jensen spurgte Helbo om alt var i orden med pris og om kommunen der ejer Campingpladsen var indforstået.   28. September rykker 
Flemming Jensen igen Regnar Jensen for pumper og græsslåmaskine. Der forberedes vedtægtsændringer.                                                                       
Møde 19. februar om følgende emner. Drøftelse af vandure, pris på vand og kvalitet, vedtægtsændringer 
oplæg til generalforsamling, Eigil Rasmussen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Generalforsamling afholdes den 25. marts på 
Norsminde kro. Annonce i dagblade.. 
 
Generalforsamling 1992 den 25. marts på Norsminde kro.  
Formøde før generalforsamling. Der er konstateret tæring på hydrofor på Grindsnabevej og da eltavlen er defekt og problemer med 
en pumpe der er over 10 år gammel besluttes det at indstille til ny køb af disse til en pris på 120.000-150.000 kr. Eigil Rasmussen 
utilfreds med gebyr stigning, da han mener vi har penge nok i kassen. Eigil Rasmussen mener at 300.000 kr. skal være disponibel 
af forretningsfører. Til generalforsamlingen var mødt 35 deltagere. Velkomst ved formand der aflagde beretning. Åge fremviste en 
brønd med vandur. Forskellige priser på kvalitet blev oplyst samt pris på nedgravning og montering. Fremtidig vandafledningsafgift. 
Ved afstemning var der ikke flertal for vandure i år., men bestyrelsen skal arbejde videre med sagen. Eigil Rasmussen fremfører, at 
der er for mange penge i banken. Opkrævning på vand bør sættes ned. Der var ingen tilslutning til dette.  
Valg: genvalg til Åge Jensen, Ove Vilstrup som suppleant.  Efterfølgende 1 øl, kaffe og kringle. 
Bestyrelsesmøder 1992. 
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11. april møde med Blåhøj brøndboring angående reparation og ombygning, fornyelse af pumper, nye døre og reparation af vandtårn. 
Fremsender skriftligt tilbud uden bindende aftale.  
25. april gennemgang af tilbud fra brøndborer lydende på kr. 210.584, men med forbehold overfor murerarbejde på vandtårn. Erik 
Jensen skal få bekræftelse på om rep. af vandtårn er med i tilbud. Hvis det er med sættes arbejdet i gang. Ellers nyt tilbud. Brev til 
Helbo for opsigelse af samarbejde pr. 29. februar 1992. på grund af Helbos sygdom. Rør for slambassin til havet diskuteret. Fordring 
mod Regnar Jensen opgives. Man kan ikke plukke håret af en skaldet. 
31. maj meningsmåling om vandure ja eller nej. 178 nej og 189 ja. 14 var ugyldige. Bestyrelsen forbereder en ekstra 
generalforsamling om indførsel af vandure evt. med advokat bistand til det. Renovering af vandværk sættes i gang.  
Fredenslunds vvs tilbud på vandure incl. Brønd lyder på kr. 4200 med moms. 
23. juni besigtigelse af vandværk, ledningsførelse af ledning til Dyngby til Saxild Mejeri. Rørledning til strand fra slambassin. 
Rundvisning på Odder vandværks nye vandværk i Boulstrup.  
30. november. Vi stopper samarbejde med entreprenør Ole Mikkelsen. Da aftalte priser aldrig overholdes Hans Sørensen, Odder 
kontaktes. Ny ledning fra Elmegårdsvej til Lillemosegård på 625 meter nedgraves. Flemming sætter dette arbejde i gang med VVS 
Hov ved Lars Pedersen. Ledning 110 mm. Pris på vandure fra VVS Lars Pedersen er kr. 145.00. Åge Jensen styrer regnskab med 
vandure. Eigil Rasmussen syntes formuen i vandværket er for stor. 
 
Generalforsamling 1993 den 17. marts Norsminde kro kl. 10 
Der deltog 40 medlemmer. Jens Jakob bonde valgt som ordstyrer. Formandens beretning. Vandure ok. Livlig diskussion om 
vandbrønde. Opgravning, pris og placering. Bertelsen var utilfreds med nabo. Fik op gravet to hækplanter ved nedsætning af 
vandbrønd. Kunne ikke forstå afskrivnings %. Men ellers godt tilfreds med vandværkets økonomi. Eigil Rasmussen om fem 
medlemmer i bestyrelsen kom til afstemning. 9 for 20 imod. Forslaget faldt så der fremover stadig er tre bestyrelses medlemmer. 
Forslag om indkaldelse sammen med giro kort for betaling af vand. Oluf spurgte, hvad 100 kr. til ledningsbidrag på fakturaen skulle 
bruges til. Det skal bruges til renovering af gamle utætte rør. Bertelsen var utilfreds med at vandbrønde skulle ud til skel. Åge Jensen 
orienterede om, at der var etableret 180 vandbrøde. 50 nye undervejs og 10 i indendørs helårshuse. P.E. Kristensen ønsker et nyt 
EDB firma. Bestående fungerer ikke. P. E. Kristensen melder nyt om dette tilbage. Kan vores vvs mand kan montere vandure ?. 
Forslag til om gl. vandværk Landagervej skal nedlægges. Yderligere 341 vandure opsat i 1993. Problemer med flere kunder , der 
selv vil montere brønde. Alle anmodninger blev afvist. Vandværk Landager lukkes. P. E. Kristensen giver kommunen besked. 
Flemming Jensen kontakter brøndborer for lukning af borerrør. Grunden søges solgt.   
Valg til bestyrelse nyvalgt blev Ole Lykke. Udgik Eigil Rasmussen, der ikke ønskede at fortsætte. 
 
Generalforsamling 1994 den 19. marts på Norsminde kro. 
Fra bestyrelsen deltog Åge Jensen, Flemming Jensen, Ole Lykke, bogholder Poul Kristensen, vandpasser Erik Jensen og vvs Lars 
Bech. Valg af dirigent B. Milan. Der deltog 100 andelshavere. Formandens beretning var omdelt til selvaflæsning. Den omhandlede 
sidste tre års arbejde. Vandure, renovering af vandværk og ledninger. Installering af vandure til alle resterende forbrugere. 
Spørgsmål om der er vand nok. Kan vandure fryse. Hvad bliver prisen på vandure. Der er oppumpet 81900m3. Vandure er frostfrie. 
Pris på vandur 2850 kr. + opgravning og moms, i alt 4000 kr. 16 andelshavere har ikke selv læst vandur af. Ejner Sørensen fratages 
retten til selv at grave brønd. Vil have 1000 kr i rabat. Afvist af bestyrelsen.  På Skovsangervej er der to der selv har nedgravet 
brønde af ukendt fabrikat. Disse af vist af bestyrelsen. Der er mange problemer med opsætning af vandure. P.K. ordner forudbetaling 
for vandure og sender derefter ordre til Lars Bech. Boulstrup Mark skal have tilbud på tilslutning og P.K. sender anmodning til 
kommunen. Hovedledning fra Spongsvej mellem Kystagervej og Landagervej ændres fra 50 mm til 110 mm. Sættes i gang i 1994. 
Flemming Jensen køber buskrydder.  Gammelt vandværk på Landagervej nedrives og køres til lodseplads. Hans Sørensens tilbud 
accepteret. Gl. vandværks grund sælges til Landagervej 5 for kr. 3000.  
Regnskabet: Balance kr. 1.272.393- overskud kr. 30.023                                    
Valg: Genvalg til Åge Jensen. Bent Milan blev valgt som suppleant. Revisor Søren Sørensen blev genvalgt. 
 
Generalforsamling Norsminde kro 18. marts 1995. 
Fra bestyrelsen deltog Åge Jensen, Flemming Jensen, Ole Lykke, bogholder Poul Erik Kristensen, vandpasser Erik Jensen og vvs 
Lars Bech. Valg af dirigent B. Milan. Formandens beretning var omdelt til selvaflæsning.  
Den oppumpede vandmængde på Landagervej på 21.000 m3 flyttes til Grindsnabevej. Så vil der være en udpumpnings kapacitet på 
100.000 m3.  Boulstrup Mark ønsker at blive optaget i vores vandværk. Tilbud gives på 208.530 kr. til 7 stk. ejendomme. Der har 
været mange problemer med nedsætning af vandurene. Især de der selv vil grave. Resterende medlemmer skal have vandure 
installeret. Sommerhuse 200 stk. 70 helårshuse. Ole lykke har forespørgsel fra Havhusene om optagelse i vort vandværk.  
Stor diskussion om vandures installation. Afstemning 42 for. 8 imod. P. E. Kristensen ønsker at stoppe som bogholder. Ole Lykke 
har et emne. Marianne Kirkegård.   
Valg: Flemming Jensen og Ole Lykke genvalgt. Bent Milan suppleant. Revisor Eigil Størum blev genvalgt.   
 
Generalforsamling Dyngby Strands vandværk 23. marts 1996 
Lørdag kl. 10.00 deltog fra bestyrelsen Åge Jensen, Ole Lykke, Flemming Jensen, Vandpasser Erik Jensen, bogholder Marianne 
Kirkegård. 24 deltager heraf 22 medlemmer. Valg af dirigent blev Jens Jakob Bonde. Formanden aflagde beretning. Formandens 
beretning: Året 1995 var hårdt for de små vandværker. I Odder kommune er antallet af vanværker på de sidste 10 år halveret. 
Foruden Amstrup Ege er vi det eneste strandvandværk. Myndighederne, ønsker som alt andet, at vandværkerne skal være få og 
store. Vandværkerne kan nedlægges eller tilsluttes andre værker, såfremt vandet er af dårlig kvalitet. Hvis økonomien er dårlig, så 
er det ikke noget at stå imod med, såfremt skade skulle ske eller der må tages urimelige høje afgifter. 
Amtets regionsplan skal revideres i 1997, men allerede nu holder amtet møder for vandværkerne for at gøde jorden for deres 
synspunkter.  
Som vedtaget på sidste års generalforsamling har vi monteret vandure på alle resterende installationer, og alle vil blive afregnet efter 
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forbrug både med hensyn til vand, vandafledning og miljø gebyr.  Installationen blev færdig til tiden. Først sommerhus områderne 
derefter Dyngby By. Vi har på ledningsnettet monteret et antal vandure, der gør at vi hurtig kan se, i hvilket område, der bruges for 
meget vand. Vi kan se om der ledningsbrud på en nemmere måde. Vi fortsætter med at udbygge ledningsnettet rigtigt med hensyn 
til dimensioner, ligesom flere ledninger forsyner mere direkte. Vandværket har fået nyt tag- og tagkonstruktion. Det gamle tag viste 
sig at have nogle skavanker, der ikke svarer til vor høje standard. Vor forretningsfører gennem mange år Poul Erik Kristensen, som 
nok de fleste har haft forbindelse på et eller andet tidspunkt, har ønsket mere tid til familien. Poul har derfor ønsket fratrædelse pr 
1. april 1995. Vi siger ham tak for hans indsats gennem alle årene, og ønsker ham et godt otium. Vi har fået ny bogholder, Marianne 
Kirkegård, der har fået fornøjelsen af at hjælpe os lidt mere ind i fremtiden. Samtidig med ansættelsen af Marianne har vi investeret 
i nye PC- programmer, hvilket giver en nemmere afregning af vores godt og vel 700 andelshavere. Marianne har til dato indfriet 
vore forventninger fuldt ud, og i regnskabsmæssige spørgsmål træffes på 8655 7155. Bedst mellem kl. 19 og kl.20. Marianne blev 
ansat den 15. maj 1995 
Som i nok har observeret har i intet selvaflæningskort fået, og det er der en grund til. Vi fik et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Det 
lød på mindre end to frimærker vi tilsammen gav for at sende frem og tilbage. Det er penge fra samme lomme, og i år er vi fri for, 
at skulle i jorden for at aflæse. Aflæser Svend Ladefoged skal have 6.50 kr. pr andelshaver. Så er der vandprisen. De sidste vandure 
er aflæst. Der skal 2 aflæsninger til for at give årsforbruget og de forbruger der fik vandur i 1995vil få et anslået forbrug på 50 m3, 
og derefter efter reguleres. De forbrugere der fik vandur i 1994 betaler efter forbruget pr m3. 
Så kommer næste år, hvor vi for alle medlemmer har et komplet årsforbrug. Dette årsforbrug vil danne grundlag for anslået forbrug, 
samt en fast afgift, der skal dække de faste omkostninger, såsom vandværk, ledninger og reparationer. Vi har leget lidt med sagen 
og er foreløbig kommet til en fast pris på 275 kr. og en kubikmeter pris 2.50 kr. vi ved dog ikke hvad vandmålerne vil vise. Der kan 
vi måske få nogle overraskelser, som vi da må tage hensyn til næste år. vi har fået 7 nye medlemmer fra Boulstrup Mark, idet deres 
vand var utilfreds stillende. Der ligger en forespørgsel fra Havhusene om at blive tilsluttet vort vandværk. Vi forventer nogle 
reparationer i 1996, såsom vandure. Eventuel en ny vandboring og slambassin til skyllevand. Generalforsamlingen sluttede med en 
let anretning. 
Godkendt beretning og regnskab. Valg til bestyrelse.. Under eventuelt fik Poul Kristensen tak for 25 år som bogholder og en gave. 
Jeg takkede Poul Kristensen for samarbejde i 20 år som revisor at føre regnskabet.  
Tilslutningsbidraget blev forhøjet med 1000 kr. 7500 kr. Pris for vand 1996/97 bliver fast afgift 275 pr. år. vandpris 2.50 kr. ved 
frosne vandure sender vi regning til forbruger.  
Valg: Nyvalg til bestyrelsen Eigil Størum.  Åge Jensen udgår af bestyrelsen mod sin vilje. Kampvalg. Åge fik 7 stemmer og Eigil 
Størum fik 11 stemmer. Suppleant valgt blev Per Jensen. Eigil Størum afgår som revisor, da han er valgt til bestyrelsen. Nyvalgt 
blev Jens Jakob Bonde. 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand Flemming Jensen, kasserer Ole Lykke, Sekretær Eigil Størum.  
Erik Jensen aflønnes fremover med 17.000 kr. pr år. 
 
Bestyrelsesmøde 10. november på Gersdorfslund 
Deltagere. Åge jensen, Ole Lykke, Flemming Jensen, Marianne Kirkegård, hov vvs Lars Bech og Jens.  
Dagsorden: Vandure, gennemgang af regninger, og gravearbejde. Indendørs vandure i sommerhuse og Dyngby ByDyngby By og 
Dyngby Møllevej. Ligeledes ved Dyngby gl.skole/ Grindsnabevej. Nedsætning af fire områder ure, samt fornyelse af hovedledning 
ved Spongsvej fra 50 mm til en 110 mm ledning. Urene sættes ved tværagervej-Spongsvej og ved spongsåen til Strandparksvej/ 
Schønaysvej og Starehøjvej til Plantagevej ved købmanden, Grindsnabevej fra Erik Jensen til Højen. Yderligere et nyt uri bestående 
brøndpå hjørnet Elmegårdsvej- Grindsnabvej.  
 
Generalforsamling 1997 den 22. marts på Norsminde Kro. 
Jens J Bonde blev valgt til dirigent. 16 medlemmer var mødt. Marianne fik overrakt en buket blomster, som tak for godt samarbejde. 
Kirsten Fenge blev budt velkommen som ny administrator. Kirsten blev enstemmigt valgt til stillingen som ny administrator.  
Hun skrev i sin ansøgning:  
Jeg er regnskabsuddannet og har en merkonomeksamen i regnskab 
Jeg er halvtidsansat som bogholder ved Boulstup og omegns Elektricitetsselskab, hvor jeg arbejder med EDB og regnskab. Jeg er 
født den 15/11 1946. jeg er gift og har en dreng på 17 år.  
Beretning ved formand Flemming Jensen: Så er der atter gået et år, siden vi sidst havde generalforsamling. Vi har i mellemtiden 
holdt 7 bestyrelsesmøder. Men for at starte hvor vi slap sidste år, hvor vi oplyste, at vi måske skulle have en ny boring kom dette til 
at blive aktuel. For allerede den 7. april 1996 fik vi den første mistanke. Men først 14 dage senere blev vi klar over at det var galt. 
Der var sand ved en aftapningshane ved pumpen. Boringen var utæt i bunden, dette kunne brøndboreren bekræfte. Herefter fik vi 
søgt om en boretilladelse hos amt og kommune og brøndboreren kunne gå i gang den 28. maj 1996. Den 10. juni blev den ny boring 
(boring nr. 2) taget i brug, da den var afprøvet med analyser og tilsluttet. Pris kr. 60.000.  
Der har været 5 frostsprængninger heraf tre inden dørs, som åbenbart ikke var frostfrie. De har fået en brønd installeret. De 2 andre 
var sprunget i brønden. Vi ved ikke hvorfor, men vi kan kun gætte, at låget ikke har været lagt på. Den 25. maj søgte Havhusene 
om et samlet tilbud på vand til alle husene. Det har de fået. Vi har ikke hørt fra dem endnu om de siger god for tilbuddet. Den 15. 
juni har vi i bestyrelsen vedtaget, at vi vil købe et nyt landkort over området. Sådan at vi kan få tegnet alle ledninger og ny installerede 
brønde ind på kortet. Så vores efterkommere i bestyrelsen, smeden og måleraflæseren lettere kan finde dem. Det indebar, at vi først 
skulle købe rettighederne og derefter til landmåleren for at få dem lavet. Det hele kostede ca. 10.000 kr. Heraf 3.000 kr. til kortene. 
Vi har også haft problemer med, at der trak fugt gennem fugerne ved tårnene på vandværket. Efter samtaler med forskellige 
sagkyndige og råd herfra besluttede vi at få indersiden af tårnene belagt med epoxy, som et firma i overfladebehandling er ekspert 
i. Pris kr. 28.000. Så har vi fået at vide af kommunen, der har opsyn med vandværkerne at vores hegn omkring vandværket var noget 
nedslidt. Vi besluttede at købe et nyt. Vi fik tre tilbud, hvor prisen var fra kr. 25.000 til kr. 52.000. Vi valgte det billigste, som der 
var 20 års garanti på.. Vi har deltaget i generalforsamlingen i FVD samt andre møder og kurser om vand, som FVD har holdt for 
medlemmerne. Det store emne i øjeblikket er pesticider i vandet, og hvor mange forskellige prøver vi skal tage, og flere kommer til 
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hele tiden. Det koster meget at få dem analyseret. Opkøb af jord ved indvindingsområdet bliver der gjort meget ud af fra 
miljøstyrelsen. Hermed en opfordring til vandværkerne om at være så økonomisk stærke, at de selv kan købe jord ved 
indvindingsområderne. Vi kan måske få del i de penge fra grøn afgift til opkøb af jord, hvis det bliver aktuelt. Vi har i år oppumpet 
60.000 m3, men har desværre kun solgt 50.000 m 3. Vi har haft et stort tab ved ledningerne. Vi havde håbet på et mindre tab, da 
forbruget har været jævnt og konstant. Det var ikke tilfældet, og vi har arbejdet meget for at finde årsagen til lednings brud. Vi har 
brugt en hel aften og nattetimer på at lukke for forskellige stophaner i området, for at lokalisere brud. Da der om natten ikke er det 
store forbrug efter nedsættelse af nogle stophaner, fik vi lokaliseret, hvor det var galt. Vi havde også sporingsudstyr fra Odder 
Vandværk, men de kunne desværre ikke påvise, hvor det var galt. Så har vi også prøvet det. Men ved videre søgning fandt vi selv 
et hul, der gav 10m3 i døgnet, samt nogle andre små huller ved igen anboringer. Det var vores områdeure og område stophaner, der 
ledte os på sporet, og at det var i sommerhus området, der var galt og hvilke veje.  
Vi har etableret 100 meter hovedledning på Spongsvej fra 50mm til 100mm.  I hele1996 var vi også repræsenteret i 
vandværksgruppen i Odder kommune, hvor vi sidste år havde 4 møder. Vi behandlede blandt andet revidering af 
vandforsyningsplanen for Odder kommune gældende for de næste fire år. Næste år er det ens vedtægter for hele kommunens 
vandværker, der skal gennemgås og justeres. Det ser vi i bestyrelsen frem til, da også vores vedtægter trænger til fornyelse og 
vurdering. De skal til passes nye tider. Vi skal desværre have ny bogholder i vandværket, idet Marianne ikke kan afse tid til os, og 
da de samtidig bygger nyt hus i år, da kræver familien mere af hende. Så derfor vil vi sige Marianne tak, for den tid vi har haft 
sammen og for det gode samarbejde. Vi har i den tid fået regnskab, måleraflæsning samt afregning sat på PC program. Det har 
Marianne sat i gang og det fungerer godt. I bestyrelsen foreslår vi en pris næste år på kr. 325.00 i fast afgift til alle og kr. 2.75  pr. 
m3 og vi har stadig godt vand i hanerne. Vi fik sidste år 5 nye andelshavere. Til næste år kommer der også nye til, da der er en 
udstykning i gang ved Agervej ved Dyngby hytten. Det er også muligt at kommunen vil have os til at opkræve kloakafgift på 
spildevand, ganske vist mod betaling. Vi i bestyrelsen er foreløbig velvilligt indstillet på det. Odder Vandværk er i gang med at 
prøve det på en periode på 2 år. Når det er gået, er det måske vores tur. Investeringer næste år forventer vi følgende: Udvendig 
fugning af vandværk, hvor fugt har trængt igennem. Slambassin har vi ikke gjort noget ved endnu. Det kan være en ny pumpe. 
Hovedledningen gennem Dyngby ligger også og venter. Vi har nogle hovedledninger, der går under nogle huse på deres grund, som 
vi ønsker flyttet. Vi ønsker også tinglysning af nogle hovedledninger. Alt det vil koste en del penge- der er nok at tage fat på.  
Valg: Alle valg var genvalg. Flemming og Ole. Søren Sørensen Revisor. Der var mødt 16 medlemmer. 
 
Generalforsamling 1998 den 21. marts på Norsminde Kro. 
Dirigent Jens Jakob Bonde. Beretning ved formand Flemming Jensen: Det har været et forholdsvis godt og roligt år, uden de helt 
store problemer i vandværket, men noget er der dog sket. Vi er blevet færdige med ledningsregulering og de utætheder der omkring 
Schønshausvej, Dyngbyhytten og Agervej. Der var bl. a. en hovedledning under et sommerhus, der nu er omlagt. Nye ledninger-
hovedstophaner-skyllebrønd- gravearbejde samt leje af sporingsudstyr. I alt har det kostet 80.000 kr.-. Så har havhusene fået lagt en 
vandledning ned langs husene med en hovedstophane. Der skal være vandbrønd og ur til hvert hus. Indtil nu er der 5 huse der har 
fået vand ud af 11 hus. De sidste 6 kommer også en dag. Der er sat et pænt hegn op omkring hele vandværksgrunden, der er to 
parkeringsbåse og en stor dobbeltlåge. Samtidig er der lagt fliser fra vejen ind til værket. Det hele ser pænt ud og det er nemt at 
holde. Vi har fået installeret et elektromagnetisk vandur, hvor alt udpumpet vand løber igennem. Foreløbig har det givet en 
besparelse på 540 m3 vand pr år. Det vil sige 4500 kr. og det bliver ikke mindre med tiden. Det har kostet 15.000 kr. vi har haft 
flere ledningsbrud det sidste år, det koster mange penge hver gang det sker, især de grønne afgifter betyder noget. En ting vi er 
opmærksom på er nogle anboringer der har været tæret og der derved siver vand ud. Vi ved ikke, hvor mange vi har. Det bliver 
undersøgt i øjeblikket. Det kan eventuelt blive sådan, at vi vil renovere en vej ad gangen, hvis det bliver aktuelt. Det kan blive dyrt, 
hvis vi skal skifte mange anboringer. Vi har sidste år udpumpet 53.467 m3 og solgt 45.667 m3, brugt 5.500 m3 til skylning. Der er 
spildt 1.000 m3. Spildet mener vi især skyldes sidste års utætheder, der er på dette års opgørelse. Vi har været på vandværket et par 
aftener for at se, hvor meget vand vi bruger om natten. Vi konstaterede, at vandurene af og til stod stille.  Forbruget er derfor meget 
lille, så det er umuligt at finde utætheder. Vandet er undersøgt for 30 pesticider Alle prøverne er under 10 nanogram, det vil sige, at 
der ikke måles noget i vandet. Højst tilladte er 100 nanogram, så det er meget flot. Spørgsmålet er så, hvor tit vi skal tage 
pesticidprøver. Vi har tænkt på 2-3 år mellem prøverne. I øjeblikket vil vi ikke begrænse nabolandmændenes almindelige markdrift 
ved vandværket. Vandværksgruppen i Odder kommune er blevet færdig med nye regulativer, som nu gælder for alle vandværker i 
kommunen. Alle medlemmer i vores vandværk får tilsendt et eksemplar sammen med et informationsbrev om oplysninger om 
vandværket. Næste tiltag i vandværksgruppen bliver en beredskabsplan for vandværker i kommunen, hvis vi kan blive enige om 
det. Her taler vi også om pesticider, og om hvor tit der skal tages prøver.  
Vi har fået 11 nye tilslutninger sidste år. I år kommer der også nye til, idet der bygges på Agervej. Vi vil opfordre alle til at tilmelde 
sig PBS betaling service, idet det er nemmere for os, og så bliver vandet betalt til tiden. Der har været en sommerhusejer som ikke 
ville betale- idet han havde solgt huset. En advokat blev sat på sagen, som vi vandt. Det blev en dyr regning for sommerhusejeren. 
Der er udskiftet en borerørspumpe og en skyllepumpe på vandværket sidste år. I år etablerer vi et nyt slambassin til skyllevand. 
Fugning af murværket samt en ny aluminiumsdør. Muligvis vil vi udskifte en del anboringer, hvis det bliver nødvendigt. 
Der bliver ledningsregulering på Hølkenvej- samt Dyngby Havvej ved forstranden i det nye år. Vi skal have revideret vedtægter og 
love. Tak til bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde. 
Valg. Genvalg til bestyrelsen blev Eigil Størum. Suppleant Per Jensen. Revisor blev genvalg til Jens Jakob Bonde.  
 
Generalforsamling 1999 den 13. marts på Norsminde Kro 
Dirigent Jens Jakob Bonde. 12 andelshavere mødt.  Beretning ved formand Flemming Jensen: 1998 var et roligt og godt år for 
Dyngby Strands Vandværk uden voldsomme tiltag fra andelshaverne eller vandværket, men helt uden reparationer fra vores side er 
året dog ikke gået.  
Vi har haft nogle reparationer i forbindelse med vandure. Et par af urene er sprængt måske ved frost. Et par er revnet ved 
forskruninger, det vil sige 4-5 stk. på ca.700- 800 ure.  Det må siges, at være helt godt. Vi vil samtidig henstille til folk om ikke at 
bygge over eller udvide terrassen henover vandbrønden. Dette er sket nogle steder. De må heller ikke aflåses med rundjern og 
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hængelås, eller også dem der ligger et tungt jerndæksel over brønden. Det gør det umuligt for vandaflæseren, når han skal aflæse 
vanduret. Sidste år på generalforsamlingen nævnte vi mulighederne for at udskifte gamle anboringer. Vi har forskellige steder i 
området udskiftet nogle stykker, for at se om de var tæret, men de så fine ud, så indtil videre gør vi ikke mere ved disse anboringer. 
Der har været et par ledningsbrud- hvoraf jeg vil nævne det ene i et nyt sommerhus, hvor ejeren ikke havde lukket for vandet i 
brønden. Det blev opdaget ved, at vores opsynsmand bemærkede et unormalt forbrug end normalt. 
Stedet blev indkredset af vandværket og ejeren blev underrettet. Ved vandværket fik vi den 17. september nedsat nyt 
nedfældningsbassin, der kan indeholde 15 m3 skyllevand, selvfølgelig med låg på for at sikkerheden er i orden. Prisen for beholderen 
er 20.000 kr. plus gravearbejde og tilslutning af pumpe. Erik Jensen konstaterer, at den fungerer rigtig godt. På vandværket har vi 
fået fuget, hvor fugerne var faldet ud. Vi troede at det var på grund af fugt i muren, men det viste sig at hulmuren var tør og fin. Så 
det var på grund af, at murene sveder om sommeren, når det er varmt. Det nye elektromagnetiske vandur vi installerede sidste år 
har talt 900 m3 mindre end det gamle ur på værket, så der har været en besparelse 5-6000. kr. på et år. Vi har udpumpet 51.000 m3 
solgt 45.800. Der er brugt vand til skylning. Herefter kommer ned på 6 % spild. Det er meget godt, men det kræver, at vi er over det 
så snart vi opdager utætheder ved at kontrollere forskel på udpumpede mængder pr. dag.  I 1993 udpumpede vi 82.000 m3, i dag 
51.000m3. En besparelse på 31.000 m3. (34 %). Angående fornyelser er der omlagt 300 meter hovedledning på Hølkenvej, idet den 
gik gennem en gårdsplads. Nu følger den vejkanten. Takstbladet er uændret i år. Det har været et økonomisk godt år, men vi har 
heller ikke fået repareret, det vi forventede. Ledningerne på Dyngbyhavvej og forstranden er ikke omlagt på grund af det regnfulde 
vejr. Det ville have blevet dyrere, men skal laves i indeværende år. Vi forventer at det vil koste ca. 100.000 kr. Vi venter stadig væk 
på kloakering i Dyngby by, hvor vi venter på en omlægning af vores hovedledning. Vi skal også i gang med at forny vandurene 
efter gældende regler. Samtidig vil forberede automatisk skylning og styring af vandværket. Vi på tænker at få taget jordprøver for 
pesticider omkring vandværket, idet der er noget, der hedder dyrknings aftale, hvilket vil sige, at vi skal se om vores egen grund er 
ren først, inden vi går ud i nogen dyrkningsaftale.  Og fra den 1. juli 1998 er det pålagt amtet en række forpligtelser i f. b. med 
grundvandsbeskyttelse og kortlægning af disse. Det giver amtet lov til at opkræve et gebyr svarende til 20-25 øre pr. m3 af 
indvindingstilladelsen. Vandværksgruppen, hvor jeg repræsenterer vores vandværk, har der ikke været de store tiltag sidste år. Dog 
har Odder vandværk søgt om skovrejsning omkring Boulstrup Vandværk og søgt statstilskud til dette til køb af jord. Der blev talt 
om en beredskabsplan for vandværkerne i kommunen i tilfælde af forurening, brand o. andet. Vi har forsøgt for nogle år siden at få 
en aftale med Odder Vandværk om en ringforbindelse ved Saxild strand, men direktør Vilslev ville have 50.000 kr. i indskud fra 
Dyngby vandværk dengang. Det sagde nej tak til. Nu er der kommet en ny direktør i Odder Vandværk, og sammen med deres 
formand har jeg aftalt at etablere en ringforbindelse ved Saxild strand og udgifterne fordeles lige. Det giver os en forsynings 
sikkerhed. Vi forventer, at ledningsnettet for vores vedkommende vil koste omkring 30.000 kr. Sidste nyt fra en forbruger der var 
meget utilfreds med sit vandforbrug. Han mente, at vanduret talte forkert, og han ville ikke betale for sit forbrug. Smeden 
kontrollerede uret, og der var ikke noget galt. Forbrugeren var stadig utilfreds og ville klage til kommunen over forbruget. Det blev 
tilbudt at få uret undersøgt på et laboratorium mod en pris på 1000 kr. Hvis uret talte forkert var det vandværkets problem. Uret blev 
fundet i orden.  
Sidst, men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde. Det samme til værkets ansatte.   
Valgt blev genvalg til Flemming og Ole. Suppleant Per Jensen.  Stemmetællere Åge Stougård og Bent Milan.  
 
Generalforsamling 2000 den 7. marts på Norsminde Kro 
Dirigent Jens Jakob Bonde. Der mødt 19 andelshavere. Beretning ved Flemming Jensen. Vi har stadig væk godt vand i hanerne. 
Alt er uændret fra sidste år, efter et år med nye regulativer og et år med nye vedtægter. Vi regnede med et stille år, men der 
kommer stadig nye ting til. Vi har i år udpumpet 48.586 m3 og solgt 44.770m3. Der har været et spild på 3.800 m3. Det vil sige et 
spild på 7 %, hvor vi tidligere har spildt 13 %. For tre år siden fik vi et elektronisk ur på vandværket. Det har givet en besparelse 
på 2.500 m3 og hvis vi taler om kr. og øre vil det blive ca. 14.000 kr., og det var det uret kostede, da vi købte det. Hvert år støder 
vi på frostsprængninger, også i år har vi haft en i et sommerhus, som kostede ejeren 170 m3 vand inde i huset. Det blev opdaget 
ved vandværkets kontrol af vandforbruget på vandværket samt lidt aftenarbejde af bestyrelsen. Amtet er søgt om nedsættelse af 
indvindingstilladelsen fra 100.000 m3 til 65.000 m3. Det betyder for en nedsættelse af vor afgift til grundvandsbeskyttelse til 
Amtet, som udgør 15 øre pr. m3. på indvindingstilladelsen. Denne afgift vil stige de kommende. Vi har repareret og omlagt 
vandledninger ved forstranden og Dyngby Havvej samt ved Chr. Pedersensvej. Forstranden var den mest komplicerede på grund 
af husenes beliggenhed. På Dyngby Havvej er hovedledningen flyttet ud til vejkanten. De lå på ejers grund. Der har været få 
reklamationer, hvor grundene skulle forlades pænere, end da vi begyndte. En enkelt dog med god begrundelse. I år er det 
Strandagervej og Landagervej, som står for tur. Her går hovedledningen tværs over grundene. Det nu gamle nedlagte vandværk, 
var beliggende her. Vi forventer, at bruge ca. 150.000 kr. til reparation af dette. Vi vil bede om tilslutning til at fremrykke 
indbetaling af vandafgift til februar måned Begrundelse er årsafslutning den 31.12, hvilken dato takstbladet også skal afleveres til 
kommunen. Sammen med opkrævningen vil vi sende et informationsbrev med oplysning om indkaldelse til generalforsamling. 
Der vil ikke fremover blive annonceret i dagbladene. Det giver værket en besparelse på kr. 4.000 og samtidig en besparelse for 
sekretæren. Vi er stadig repræsenteret i vandværksgruppen i Odder. Jeg kan oplyse, ar der arbejdes videre med en beredskabsplan 
for vandværkerne. For vores vedkommende betyder dette, at vi etablerer en sammenføring med Odder vandværk ved Saxild 
Strand. Vandværksgruppen indhenter tilbud på vandanalyse prøver. Sidste år nævnte jeg en forbruger, der klagede over vanduret, 
som han mente talte forkert. Vanduret var afprøvet ved et godkendt firma. Det ville forbrugeren ikke godkende, hvorefter han gik 
til forbruger styrelsen. Vi korresponderede flittigt med Styrelsen. Forbrugerstyrelsen afprøvede også uret. Det forandrede ikke 
sagen. Forbrugeren har stadig ikke betalt vandregningen. I år vil vi udskifte alle vandurene, hvilket vi er i gang med. Dette beror 
på ny lov om kontrol af vandure. Vi skal have en plan liggende om, hvad måde vi vil kontrollere vandurene på. Områderne skal 
deles i partistørrelse, hvor antal ure skal til afprøvning hver 4. år. Hvor man første gang har mulighed for at forny alle vandurene, 
Herefter kan man uændret  køre i otte år uden afprøvning. Herefter skal afprøvning ske hver 4 år. Denne afprøvning vil koste os 
mindst kr. 50.000. Hvis ikke urene er i orden skal hele partiet fornyes. Derfor har vi valgt at skifte alle urene nu. De gamle 
vandure vil blive gemt i 3 måneder. Såfremt man mener, at de oplyste tal fra vanduret ikke er korrekt er der mulighed for at klage. 
Regnskabet viste et overskud på 113.000 kr. og en balance på 1.897.238 kr. Pris 2.75 pr m3 og fast afgift 325.00. Vandskat til 
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staten 5.00 kr. Vi anbefaler de medlemmer ikke allerede har en PBS aftale at få lavet en sådan. Vi opfordrer hermed andelshaver 
som har indendørsmålere i sommerhusområdet at sørge for, at måleren sidder frostfrit for at undgå frostsprængninger med 
efterfølgende vandtab og omkostninger til følge, som andelshaver selv må betale.. Nærmere oplysning i informationsbrevet.  
Efter generalforsamlingen var der en let anretning og kaffe med kage. Der var en god stemning.  
Valg. Eigil Størum genvalgt. Jørgen Sloth blev valgt som suppleant. Fik 11 stemmer mod Bent Milan 7. 
 
Dyngby Strands Vandværks beretning 2001 på Norsminde Kro. 
Dirigent blev valgt Jens Jakob Bonde. Der deltog 32 medlemmer.                               
Beretning ved formand Flemming Jensen: Vi er meget spændte på, hvordan den nye indkaldelse her til generalforsamlingen ville 
blive modtaget i år. Alle har fået skriftlig indkaldelse. Vi forventer derfor en stor tilslutning til generalforsamlingen. Ved indkaldelse 
på denne måde har det givet vandværket en stor besparelse. Blandt andet til annonce udgifter. Året 2000 er gået rimeligt godt. Vi 
har ikke haft de store problemer. Men lidt er der da foregået. Sidste forår blev vi færdige med at installere vandure og det forløb 
uden problemer. Det beløb sig til kr. 125.000 i alt.  I år har vi renoveret hovedledningerne på Strandagervej og Landagervej, samt 
en adskillelse af disse veje med hver deres stophane. Vi har samtidig flyttet en del vandbrønde ud til skel. Det har kostet vandværket 
ca. 100.000 kr. Vandværkerne i Odder Kommune arbejder med en beredskabs plan, som går ud på at etablere ringforbindelse mellem 
de forskellige vandværker. Vores bidrag hertil er en sammenføring ved Saxild strand med Odder vandværk. Den er nu etableret. Så 
hvis uheldet er ude, kan vi både købe og sælge vand. Vi har delt udgifterne imellem vandværkerne. Det har kostet kr. 12.500 til 
hver. Vi har haft et par ledningsbrud i år og et par brud på anboringer. Det, der gav os størst problem, var en anboring bagved 
rekreations hjemmet. Vi kunne indkredse fejlen, men vi kunne ikke finde den. Vi måtte leje et firma til at lokalisere hullet. Det blev 
gjort ved at sende gas gennem rørene. Sådan en omgang er ikke billig. Det kostede kr. 18.000. Hertil kommer gravearbejde og vvs. 
Vejen ved vores vandværk er blevet renoveret med stabil grus og ral. Her betalte vandværket en tredje del. Vi har omlagt et stykke 
hovedledning ved Grindsnabevej bag Pajbjergfonden, grundet nabogården skulle bygge nyt stuehus. Vi har fået 4 nye andelshavere. 
Sidste år solgte vi 47.000 m3 vand. Vi udpumpede 52.000 m3. Skylning og spild blev til 10 %. Vores elektroniske ur på vandværket 
tæller stadig mindre end de almindelige ure. 1400m3 alene i år. Hvis det lagt til vores spild ville vi have endt på 13-14 %. I år har 
vi bestilt pesticidprøve for MTBE pesticid. Vi afventer stadig resultatet. MTBE er noget miljøstyrelsen har bedt alle vandværker 
om at få taget. I vandværksgruppen arbejdes der med en fornyelse af vandforsyningsplanen for de næste fire år. Der fortsættes også 
med arbejdet med en ny beredskabspIan for KOMMUNEN og vandværkerne. Dyngby Strands Vandværk har afleveret vores 
beredskabsplan til kommunen. Der arbejdes også med vedtægter for kontaktudvalget for vandværker i Odder kommune over for 
Amtet. Vedrørende nye informationers måder er der nogle vandværker, der vil på internettet, hvilket vil sige, at de vil have deres 
egen hjemmeside. Her afventer vi, og ser om det eventuelt er noget vi med tiden skal med på. Det er ikke gratis. Skal det have effekt 
skal det opdateres jævnligt. Med hensyn til betaling på PBS ser vi gerne at forbrugerne tilmelder sig dette, hvilket vil give 
vandværket en besparelse og en stor arbejdslettelse i det daglige. Det har været på tale om, at vi vil tillægge et gebyr til de forbrugere 
der stadig betaler over giro. Hvad synes forsamlingen om dette, idet det er en ekstra udgift til vandværket i forhold til PBS. De nye 
investeringer i år er foreløbig et nyt borehus til en af pumperne. En ny dør til vandværket. Der skal laves en mindre lednings 
regulering bag rekreationshjemmet, ligeledes arbejdes med at få etableret en nødgenerator til vandværket. Vi påtænker stadig at 
begynde og etablere en hovedledning i Dyngby by, da ledningen her visse steder er meget dårlig, og at kloakplanen ikke etableres 
de første 4 til 5 år. Prioriteringsrække- følgen er ikke fastlagt. Aften sluttede med kaffe, ostemad og lagkage.  
Valg: Genvalg til Ole og Flemming. Genvalg som suppleant til Jørgen Sloth. Referent Eigil Størum. 
 
Dyngby Strands Vandværks 2002 generalforsamling på Norsminde Kro. 
Dirigent jens Jakob Bonde. Der deltog 28 medlemmer. Referent Eigil Størum 
Beretning ved formand Flemming Jensen: Et år er gået siden vi sidt var til generalforsamling i vandværket og det rigtig godt. Vi har 
ingen pesticider, og næsten ikke noget vandspild og der er ikke stiftet gæld siden sidst. I 2001 havde vi eftersyn med vurdering af 
vores boringer på vandværket sammen med brøndboreren da vi havde tænkt at investere i to nye råvandsstationer til boring 1 og 
boring 3. Vi besluttede os for at sætte en råvandsstation op på boring 3 og 2 og nedlægge boring 1, da vi kan levere vand nok med 
to boringer. Boring 1 er 35 år gammel og kan derfor være tæret i borerøret. Vi leverede vand fra de to boringer i 2001, inden vi 
bestemte at lukke den nu nedlagte boring. Råvandsstation og lukning af boring samt nogle rørreguleringer kom til at koste kr. 54,000.  
Som nævnt på sidste års generalforsamling, har vi nu fået pesticidprøverne fra sidste forår, hvor alle prøver var negative, også 
prøven MTBE var negativ. Vores almindelige analyseprøver er også negative, Det var for øvrigt dem, der blev udsendt med 
indkaldelsen til generalforsamlingen her. Det var en ny oplysning til vores forbrugere. Der er kommet væsentlige prisstigninger på 
vandanalyser, Flere er kommet til, så prisen fremover vil være mindst kr. 10.000. Så har der igen i år været frostsprængning i et 
sommerhus. Vi har ellers varslet i vores informationsbrev om, at der fremover vil blive udsendt regninger til de berørte hussejere, 
der glemmer at lukke for vandet, på de omkostninger vi har i forbindelse med lokaliseringen af frostsprængninger. Det sidste 
sommerhus det gik ud over havde et forbrug på 500 m3. Sidste år oppumpede vi 50.490 m3. vi har solgt 48.370 m3. det vil sige et 
spild på 4-5 % . vi må have et spild på 10 % inden det koster vandværket penge. Forbruget til byen har været 25.017 m3- til stranden 
26.251 m3-. Der næsten ikke været spild til byen kun 143 m3- mens strandens spild ligger på 1650 m3. der er lagt op til en ny 
hovedledning ned ved Hølkenvej og renoveret noget af Dyngby Møllevej, første afsnit af Dyngby bys nye vandledning. Prisen på 
denne fornyelse kostede 158.000 kr. og vi fortsætter fornyelsen i år. På Dyngby Havvej var der en hovedledning som lå på tværs 
over en grund hvor der var et byggeri i gang. Denne måtte flytte og hertil kom nogle reguleringer på et par sommerhuse. Dette 
kostede værket kr. 45.000. Vi har i dag 730 forbruger. Der er kommet 5 nye til sidste år. taksbladet er uændret i år, men vi varsler 
en mindre stigning til næste år, idet de faste udgifter stiger. Sidste år ville kommunen rykke aflæsningerne frem til juli måned idet 
de hævder at det vil være en besparelse for dem. Men for os vil det være en dårlig løsning. Vi skulle ud og aflæse alle urene i juli 
og gætte os til slut resultatet i oktober. Alle vandværker er enige om at sige nej til dette forslag. Vi har færdiggjort vores 
beredskabsplan, og jeg kan oplyse at det kun er 10 ud af de 23 vandværker, der er i kommunen der har færdig gjort deres 
beredskabsplan. Sidste nyt fra Amtet er at der skal oprettes en indsatsplan for vand i Boulstrup området, det drejer sig om 
grundvandsbeskyttelse, i første omgang alle forurenings kilder, virksomheder, gamle brønde og boringer, mejeri, gårde, 
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gårdspladser vaskepladser og så videre skal gennemgå et eftersyn for eventuelt forureningsmuligheder til grundvandet. På et senere 
tidspunkt bliver der en høring om emnerne. Det kan også oplyses at regeringen har sparet de midler der har været i vandfonden, så 
der ikke udbetales støtte herfra mere. Aflønning af bestyrelsen. Vi er blevet kraftig op fordret fra vores vandværksforening om at få 
iværksat en form for aflønning, da det er meget arbejdskrævende for bestyrelserne. Vi har drøftet det i vores bestyrelse og er enige 
om at fortsætte uden aflønning, men vi kan oplyse at vi årlig er med til generalforsamlingen i vandværksforeningen FVD, og vi 
tillader os engang i mellem ar holde julefrokost. Samtidig holdes der en årlig studietur. Vandværket giver årligt et par flasker vin til 
jul. Dette er bestyrelsens aflønning.   I dette år vil der i Dyngby by blive fornyet en etape mere. Samtidig har vi en ledningsregulering 
ved plejehjemmet hvor der er bygget over en hovedledning, som skal ses på. Det er hvad vi forventer i år. Næste år forventer vi at, 
der skal foretages om forandring på vandværket, som også vil koste en del. Aftenen sluttede kaffebord og hyggesnak.  
Valg. Eigil Størum blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleant nyvalg Søren Jensen.   
 
Dyngby Strands Vandværks 2003 generalforsamling den 20. marts  
Der deltog 40 andelshavere. Jens Jakob Bonde blev valgt som dirigent.          
Beretning ved formand Flemming: Der er gået et godt år i Dyngby Strands vandværk. I indkaldelsen til generalforsamlingen, som i 
har fået tilsendt, var der  lagt et informationsbrev, samt årsopkrævning og analyseprøver, som viser vi har vand af en fin kvalitet. 
Der blev sidste år solgt 51.000 m3 vand, derudover havde vi et spild på 10 %. Året startede næsten som det plejer med, at vi ledte 
efter vandspild. Det blev indkredset til at være i Saxild området. Men det kneb med at finde, hvor der var utæt. Derfor havde vi 
besøg af både vvs og et firma, der finder utætheder med gas, som for øvrigt var på besøg hos os flere gange. Der var stophaner, som 
var defekte, samt en anboring ved Lyngagervej. Her var det meste vandspild. Vi plejer, at ligge på 5 % spild mod nu 10 %. Der blev 
den 12. marts etableret ny forsyningsledning ved Lillemosevej til en pris kr. 10.000. Vi havde en strømafbrydelse den 21. februar, 
hvor flere ringede og spurgte efter vand, hvor vi kunne meddele dem, at de nok heller ingen strøm havde. Der har været et 
ledningsbrud ved Egevænget den 19. august og den 26. august var det galt igen med et ledningsbrud på hovedledningen, på marken 
ved vandværket. Ledningen havde lagt der uberørt i 25 år. En samling var gledet fra hinanden. I november måned var der 
ledningsbrud på Sandmarken. Først blev der installeret en stophane til området. Derefter gas i rørene. Det var igen en anboring, der 
var utæt. 14 dage senere var det en forsyningsledning til Lyngager som var revnet. Vi kan oplyse at hvert brud koste 10-30m3 vand 
pr. døgn i spild. Efter jul var det galt igen. Der var vandspild i fire dage. Pludselig var det væk igen. Det var en sommerhusejer.. 
som selv havde opdaget dette. En utæt hovedledning på Spongsvej og Tværagervej er også repareret. Vedrørende vores investeringer 
i Dyngby, startede vi med at indhente tilbud i april måned. Tilbuddet var klar fra Anker Jørgensen og Lars Bech i juli måned. 
Gravearbejdet lød på kr. 215.000 og vvs arbejdet til kr. 75.000. Arbejdet gik i gang den 2. september og sluttede den 23. september. 
Arbejdet startede godt, men der opstod problemer, da vi skulle tilslutte den gamle hovedledning med 60 meter. Vi havde også ekstra 
arbejde ved Torben Nielsen, hvor vi måtte forlænge en jordledning med 58 meter. Det hele blev lavet med styret underboring, 
hvorved prisen blev 58.000 mere end forventet. Vi har derfor overskredet vores budget til at færdiggøre arbejdet. Vi er godt klar 
over at et budget er til for at det skal overholdes. Men i dette tilfælde var det mest økonomisk for vandværket. Vandværksgruppen 
er afviklet. I Stedet er der oprette et kontaktudvalg i Odder kommune med en bestyrelse, hvor vi stadig er repræsenteret ved 
undertegnede. Arbejdsområdet er egentlig den samme som hidtil, men nu er valgt en bestyrelse med en formand, som skal gå 
sammen med kommunen i forhandlinger med Amtet såfremt der opstår problemer. Der arbejdes videre med beredskabsplanen. Vi 
har blandt andet fået foretaget en boreundersøgelse sammen med andre vandværker. Boulstrup planen fortsætter. I øjeblikket er 
Amtet i gang med udregninger vedrørende en gødningsplan for området. Vi har fået 8 nye andelshavere i forgangne. Vi har fået 
tilbud på, at færdiggøre hovedledningen gennem Dyngby via Elmegårdsvej. Det vil koste 260.000 kr.. Det forventer vi gøres færdig 
i år. Der kan altid opstå mindre reparationer eller vedligeholdelse herudover. Vi har påtænkt nye investeringer på vandværket, men 
dette må vente et år mere. Der er stadig nye behov for at være et optimalt vandværk, hvis vi skal leve op til en god beredskabsplan, 
og alle de krav der stilles til vandværkerne i dag. Vi kan glæde os over vi stadig har dejlig godt vand.   
Valg: Flemming og Ole genvalgt. Der var kampvalg om suppleant posten. Lasse Langfeldt valg mod Bent Milan. 
Kaffebord efter endt generalforsamling. 
 
Generalforsamling 2004 den 24. marts på Norsminde Kro 
Dirigent: Jens Jakob Bonde. 34 deltagere. Beretning ved formanden der oplyste om et roligt år for vandværket.  
Beretning: Så er der gået endnu et år siden vi mødtes sidst, og det går stadig godt. Jeg kan begynde med at fortælle jer, at 
vandkvaliteten er meget god, som i jo nok har bemærket i de breve vi har sendt. Året startede som sædvanlig med vandspil. Det 
første brud var den 13. januar. Det næste den 3. februar, og den 18. februar igen på Spongsvej og den 14. april på Starehøj. Endelig 
den 31. maj på vandværkets grund. Vi troede at det var slut, men nej den 21. november var der vandspild igen. Her var det to huse 
som havde glemt at lukke for hovedhanen, hvorved toilettet løb hele tiden. Den 18. december gik det ud over en forbruger, der 
havde glemt at lukke for en vandhane på terrassen. Vi bruger mange timer på at lede efter vandspild på grund af at folk glemmer at 
lukke for vandet. Vedrørende renoveringen af hovedledningen i Dyngby, er det rart, at det er vel overstået. Vi syntes at arbejdet gik 
fint, og der kom et pænt resultat ud af det. Dog havde borefirmaet et lille uheld, da de trak borehovedet tilbage ramte de 
vandledningen ud til tre forbrugere, hvorved der kom boreslam ind i rørene. Forbrugerne fik problemer med urenheder i vandventiler 
og filtrer til blandt andet dyrene. De har fået erstatning for dette fra firmaet. Totalprisen blev kr. 190.000 mod et overslag på kr. 
210.000. Denne gang blev der ingen overskridelse på prisen. Udstykningen på Engagervej er færdig. Her etablerede vi samtidig en 
mindre ledningsregulering, så det blev en gade med egen stophane til 8 forbrugere. For første gang i min tid har vi lukket for tre 
andelshavere der ikke havde betalt og ikke havde reageret på rykkere og lukke breve. Ved betaling fik forbruger. Heraf den ene 
samme dag. På vandværket har vi haft lidt fugtproblemer fra et hul u muren, son skyldes manglende ventilation. Vi får sat nogle 
luftventiler i så kondensvand kan komme ud. Vores vandforbrug er næsten det samme som sidste år. Der er solgt 50.000 m3. heraf 
er 4 % spild. Der må være 10 %. Næste års tiltag Vi skal have udskiftet nogle hovedstophaner på grund af slitage. 3 mindre lednings 
reguleringer samt vedligeholdelse af vandværket. Vi på tænker en større renovering af vandværket inden for de næste 2 til 5 år. Vi 
har allerede set på et nyt vandværk og skal se på flere. Det vi har i tankerne, er om vi fortsat skal beholde åbne filtre. Skal vi have 
fjernaflæsning af forbrug. Skal vi have automat skylning. Skal vi have generator. Vi skal se på færdigvandsbassinet om det er tæt 
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og i orden. Vores pumper er også for dyre i strømforbrug. Så der er meget der skal tages stilling. Derfor vil vi se på andre vandværker. 
Vi taler om investeringer på mindst 1 million. Men da vores vandværk er godt kørende er det ikke nært forstående. Men det er noget 
vi skal have med i vores overvejelser. Kontaktudvalget i kommunen hvor vi er med har fået en dårlig økonomisk start, da vi plejer 
at få et tilskud fra kommunen. Midlerne går til porto, årsmøde og foredragsholder. Her har kommunen lukket for kassen, så vi nu 
skal betale alle udgifter. Der var ellers søgt råd og vejledning fra vandværksforeningen, men rådet var at man skulle klare sig selv. 
Man må sætte prisen op for vandet. Derfor er vi i gang med at lave nye vedtægter, så alle vandværker er med til at betale for udgifter 
i kontaktudvalget.vi forventer det drejer sig om 1 øre pr solgt m3. der skal være enighed om dette fra alle vandværker. Vi arbejder 
også med nye tilbudspriser fra analysefirmaerne. Der arbejdes også på pristilbud på kalibrering af vandure. Vandforsyningsplanen 
skal fornyes og beredskabsplanen skal revideres. Indsatsplanen i Boulstrup fortsætter. Der har været offentlig høring i aftes om 
planen. Jeg var forhindret i at deltage i dette møde. De øvrige møder har jeg deltaget i. Jeg har ingen indvendinger mod indsatsplanen. 
Landbruget har indvendinger begrænsninger af gødningsforbrug, nitratudvaskning og anvendelse af pesticider. Efter godkendelse i 
Amtsrådet skal plane en gang årligt gennemgås og tilpasses.   
Valg: Genvalg til Eigil Størum. Nyvalg til Niels Overgård Sørensen som suppleant, idet Lasse Langfeldt ikke ønskede at fortsætte. 
Valgt til revisor Poul Vinther idet Jens Jakob Bonde ikke ønskede at fortsætte.     
 
Generalforsamling 2005 den 23. marts på Bondehuset  
Dirigent Søren Sørensen. Referent Eigil Størum. 
Beretning ved formand Flemming Jensen: Så gik endnu et år og det går stadig godt. Vi har alle modtaget en indbydelse til 
generalforsamlingen sammen med en opkrævning på vand. Der er vedlagt en analyse af vandet, som jo ser godt ud. Vi skal huske 
at læse informationsbrevet om vores oplysning om at lukke for vandet om vinteren. Vi startede året med vandspild. Den 3. januar 
kom den første, der havde glemt at lukke for udendørs hane. Den 16. februar kom den næste. Det var på Engvej. Her havde Erik 
været ude at lokalisere vandspild. Det viste sig at være et udlejningshus, hvor lejer havde glemt at lukke for vandet til spabadet. Om 
fornyelser og reparationer kan det oplyses, at vi i 2004 har fornyet 6 hovedstophaner i området. Det er disse hovedstophaner vi 
bruger, når vi er ude at lede efter vandspild. Spildevandrøret til stranden er ordnet. På vandværket har vi haft en utæthed på borerør 
nr. 2. Da vi skulle udskifte borerøret, ville vi have haft et PC rør, der lavere i pris, men da der var 6 ugers ventetid valgte vi et rustfrit 
rør. Pris kr. 14.000. Vi har fået 2 nye tørløbs vandure. De gamle var slidte i begge vores rå vands stationer grundet mangan. 
Aflæsning af forbrug sendt til kommune og amt. På Langager havde vi en blind vandledning, som oprindelig var fra Strandagervej. 
Men efter en udstykning på Langagervej, er det reguleret således, at de tre sommerhuse, som er beliggende nederst på Langagervej 
får vand herfra. Alle har vandbrønde samlet for enden af hovedledningen. Der ved fik vi den blinde ledning væk. På plantagevej 
skulle der bygges et nyt hus. Vi blev opmærksomme på, at der gik en hovedledning tværs over grunden. Samtidig gik en stikledning 
over til naboen. Vi besluttede at lave en hovedledning langs plantagevej. Samtidig tog vi de eksisterende huse med i reguleringen. 
I den forbindelse flyttede vi brønden til skel. Det er i øvrigt bestyrelsens agt at på sigt, at vandbrønde flyttes til skel når muligheden 
herfor opstår ved ombygning. Vi har i år solgt 4820m3 mod sidste år 48.600m3. Vores vandspild har været 2 %, som er meget lavt, 
hvilket tyder på at vore rør er tætte. I bestyrelsen har vi arbejdet på, om vi kan sparre penge på reparationsomkostninger ved eventuelt 
selv at have et lager af fittings, vandure og vandbrønde. Efter møde med smeden om priser på reparationer har vi fået en god aftale 
i stand. Dog således vi selv køber vandure hjem i større partier. Disse opbevares på vandværket. Der er ikke ændret på vores 
beslutning om nyt vandværk. Vi har dog isat en ny dør samt en ny ventilationsrist, således der kommer mere ilt til vandfiltre. 
Ligeledes nye ventilationsriste i hulmur for at undgå fugt. Arbejdet med ny vandværk: Vi har besluttet at indhente 2 tilbud. Et fra 
brøndborer Søren Pedersen. I den forbindelse skal vort færdigvandsbassin undersøges for tæthed. Vore filtre der er åbne skal have 
automat skylning. Vi vil søge konsulent bistand hertil.  
Kontaktudvalget søger fælles priser på vandanalyser, samt priser på vandure. Prisen for at være med i kontaktudvalget er kr. 0.50 
pr. m3. For vort vedkommende beløber det sig til kr. 250. Der er en ny lov om ejer registrering, hvor alle er tvunget med. Det starter 
1. marts 2005 og kaldes LER. Det er således, at alle ledningsejere og graveaktører skal kunne indhente oplysninger via internettet 
om placering af ledninger. Det medfører, at vi ved hver ændring af vores ledningsnet skal oplyse dette til LER. Tak til bestyrelse og 
samarbejdspartnere.  
Valg: Alle der var på valg genvalgt. Flemming og Niels. Der deltog 34 andelshavere. Aftenen sluttede med rullepøse og ostemadder. 
 
Generalforsamling 2006 den 23 marts på bondehuset  
Der deltog 24 medlemmer. Dirigent Søren Sørensen. Referent Eigil Størum 
Beretning ved formand Flemming Jensen.. Formanden startede med at oplyse om et roligt vandår. Forsyningen fungere fint og 
vandanalyserne er fine og uden kommentarer.  Der har næsten ingen vandspild været og vores rentvandstank er fin og i orden. Vi 
har haft et firma fra Galten til at undersøge tanken. De støvsuger for okker og mangan og undersøger for revner. Det foregår med 
dykkerdragt og arbejdet bliver optaget på video, så vi bagefter kan se arbejdet. De var meget omhyggelige inden de gik ned i tanken. 
Alt blev desinficeret også personerne. Det tog 4 timer. Pris kr. 25.000. Resultat ren tank uden revner. Vi fået tre nye medlemmer. 
Vi har søgt og fået vort antal analyser af vandet sat ned til 2 stykker om året.. Det kan man få, hvis vandet er af fin kvalitet. Det 
giver en besparelse på kr. 2000. Pesticidprøverne er dog ikke medregnet her.  
Reparationer af ledningsnet er en ledningsregulering ved Lillemosegaard med en underføring, en ny stophane og et nyt stykke 
hovedledning. Pris 30.000 kr. Vi har haft et ledningsbrud på Dyngby Møllevej, hvor et asbestrør havde en revne på en meter. Der 
har været en efter reparation på et kloakrør i Dyngby by. Det blev beskadiget ved anlæggelse af hovedledning, idet den styrede 
underboring havde ramt overkanten af kloakrøret. Vi har i flere år talt om at indføre selvaflæsning. Vi har undersøgt fordele og 
ulemper og en eventuel besparelse. Det viste sig at være en fordel. Vi fik opsagt måleraflæseren, program blev bestilt og 
aflæsningskort sendt ud. Som forbruger har man flere muligheder. Man kan telefonere ind på et special nummer. Man bruge sin PC 
eller udfylde kortet og sende det til os. Vandværket foretrækker PC eller indtelefonering. Allerede i år havde vi 300 ind 
telefoneringer og 150 på PC, resten var aflæsningskort. Det var langt over vores forventninger, idet det var første gang. Vi har i år 
solgt 51.000 m3 vand.  Spild % har været 1 %. Prisen for vand er uændret kr. 3.00 pr. m3. fast afgift kr. 350.00. Kontakt udvalget 
fungerer godt. Der er afholdt 6 møder. Vi aftaler priser på vandanalyser. Der er aftalt at dele udgifterne ligeligt med kommune om 
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lukning af gamle boringer. Teknisk udvalg mente ellers, at det var ejerne, der selv skulle betale. Der er nu lavet en fordelingsnøgle, 
hvor kommunen betaler halvdelen og vandværkerne betaler efter solgt vand.  
Der var generalforsamling i november sidste år, hvor hans Midtgård og Hans Carstensen deltog. Her blev emnet lukning af boringer 
og brønde drøftet. Hans Midtgård afviste, at kommunen skulle betale til dette. Hans Carstensen foreslog vi hyrede en konsulent der 
kunne være behjælpelig med, hvordan man skulle forholde sig til lukning af disse. Pris måske kr. 50.000 som vi selv måtte betale. 
Tre uger efter generalforsamlingen havde Odder Vandværk alene møde med teknisk udvalg. Her blev resultatet, at kommunen 
alligevel ville betale til lukning af boringer og brønde, nemlig kr. 50.000, og Odder Vandværk kr. 50.000 det første år 
Kontaktudvalget var ikke blevet spurgt eller hørt. På et senere møde i kontaktudvalget, hvor sagen blev berørt, sagde Odder 
Vandværk, at de gik ind i ordningen med kommunen for at komme i gang. Det blev besluttet, at alle skulle med og en fordelingsnøgle 
blev lavet. Man forsøger i vandrådet, at blive enige om en fælles hjemmeside. Tak for godt samarbejde til bestyrelse og ansatte. 
Årets resultat kr. 133.023. Genvalg til Eigil Størum.  
 
Generalforsamling 2007 den 29. marts på Bondehuset. 
Der deltog 30 medlemmer og bestyrelsen og ansatte. Dirigent Søren Sørensen. Referent Eigil Størum.  
Formanden Flemming Jensens aflagde bestyrelsens beretning: Det har været et roligt år. Der har ikke været de store beslutninger at 
tage endnu.  I januar startede vi med at renovere ledningsnettet fra købmanden og hen mod plejehjemmet. Der blev lagt en ny 
hovedledning langs vejen og vandbrønde blev sat ud til skel, da de gamle vandrør gik tværs over grundende og endda under et hus. 
Gravearbejdet beløb sig til kr. 87.500 og vvs kr. 38.000. Vi benyttede os af styret underboring. Det er lidt dyrere, men så er der 
ingen følgeskader. Bestyrelsen har ryddet alle træer på vandværksgrunden. Vi var bange for rødderne ville trænge ind i rent 
vandstanken. Trærødderne blev lavet til flis, så det nu ser det helt pænt ud ved vandværket. Pris kr. 3000. Der har været en lille 
utæthed på en rørsamling ved hovedledningen mellem vandværk og sommerhusene. Vi har før haft et problem her. Vi har fået tre 
nye andelshavere. Der solgt 51.000 m3 vand sidste år, samme som forrige år. Vandspildet er tæt på nul. Der har været en forbruger, 
der har været utilfreds med sit vandforbrug. Vedkommende mente ikke at der kunne bruges 16 m3 til at lave kaffe. Han ville have 
vanduret afprøvet. Afprøvningen viste uret var i orden. Forbrugeren måtte selv betale for afprøvningen. Pris kr. 900. Vi er gået over 
til selvaflæsning af vandurene. Det er meget vigtigt, at huske aflæsning af uret og indsende det til Vandværket. Vi skal videregive 
tallet til kommunen og til afregning af det forbrugte vand. Vi har haft 120 medlemmer, der ikke har aflæst og vi har efterfølgende 
selv måttet ud og aflæse uret. Det koster et gebyr på 120 kr. I forbindelse med aflæsning erfarede vi at flere brøndlåg var defekte. 
Det kan give et frosset vandur med sprængning og vandspild. Det er ejeren, der har ansvaret for både låg og ur, såfremt det er defekt. 
Vi vil gøre opmærksom på, at står brønden midt på en grund eller midt i indkørslen, og der er etableret fliser over brønden efter 
denne er sat, så er det ejeren, der selv må etablere flisebelægning i forbindelse med opgravning eller reparation af brønden. Det 
samme gælder for anlæg af terrasser over brønden. Regningen her er alene ejeren.  Vi anbefaler man flytter brønden til skel. Vi 
skal i det kommende år afprøve eller forny vandurene, idet 8 år snart er gået. I stedet for afprøvning kan vi vælge at skifte alle ure. 
Vi vil søge oplysning om priser og vælge det billigste og bedste ur. Der arbejdes med en ringforbindelse til Odder Vandværk i 
Boulstrup via Hølken. Der er ikke tid og priser på dette endnu. Kontakt udvalget er blevet omdøbt til Vandrådet for Odder 
Kommune.   Indhold er det samme. Det på grund af at de nye storkommuner vil oprette vandråd i hver kommune, da Amterne er 
nedlagt. Det koster kr. 257 at være medlem. Vi er her repræsenteret i bestyrelsen. Vi er gået med i en ordning om lukning af gamle 
brønde og boringer. Denne ordning koster kr. 1500 årligt. Sidste år blev der lukket 11 boringer til en pris af 100.000 kr. 
Kommunen betaler halvdelen 50.000 kr.  Vi forventer ordningen fortsætter. I det kommende år vil vi oprette en hjemmeside, hvor 
vandværkerne i kommunen kan sætte deres takstblade og andre oplysning på.  
NYT vandværk.  Vi har det sidste år besøgt to vandværker, hvor Søvind gav os en god oplevelse. Vandværket er på størrelse, som 
vort eget. Vi har indhentet priser fra 2 forskellige firmaer. Prismæssigt er der ikke den store forskel. Prisen er dog højere end vi i 
første omgang regnede med. Prisen for et nyt vandværk ligger på ca. 2.1 mill.-2.2  mill. Vi søger derfor om tilkendegivelse til at 
fortsætte forhandlingerne om et nyt vandværk. Endelig afgørelse vil blive truffet på en ekstra ordinær generalforsamling eller på 
den ordinære i marts næste år. Tak til ansatte og bestyrelse for godt samarbejde.  
Valg: Alle genvalgt. Flemming Jensen, Ole Lykke og Niels Overgård som suppleant. Årets nettoresultat kr. 128.105.  
 
Aftale om nedlægning af Hølken Vandværk og overtagelse af interessenter. Træder i kraft den 1. september 2008. 
Der er indgået aftale om, at Hølken Vandværk nedlægges og alle interessenter herfra tilsluttes Dyngby Strands Vandværk. 
Overtagelsen sker på følgende vilkår: 
Der nedlægges en hovedledning fra Dyngby Møllevej til Hølken. Herfra nedlægges nye stikledninger til alle ejendomme. 
Stikledningerne afsluttes med målerbrønd 1 meter inden for skel ved indkørsel. Ved Hølkenvej 60 sættes målerbrønd 1 meter fra 
asfaltvej og stikledning nedgraves langs privat vej til hjørnet ved bygningerne.  
Dyngby Strands Vandværksørger for sletning af Hølken Vandværks boring, dog ikke fjernelse af bygninger og inventar. 
Hovedledning tinglyses på de respektive matrikel numre. 
Der ydes ikke nogen form for erstatning til de berørte lodsejere, der er medlem af Hølken Vandværk ved etablering af hoved- og 
stikledninger. Dette gælder erstatning vedr. afgrøde-strutur-og erstatning for tinglysning. Prisen for andel i ledningsarbejde udgør 
kr. 160.000 – excl. moms, der betales ved arbejdets afslutning.  
Inden arbejdet igangsættes betaler hvert medlem tilslutnings bidrag på kr. 10.400- excl. moms til Dyngby Strands Vandværk og 
forpligter sig til at følge dette vandværks vedtægter og takstblad.  
Ovenstående accepteres og returneres til Dyngby Strands Vandværk inden 1. september 2007, således at der ikke påløber 
yderligere omkostninger ej heller i forbindelse med forestående om- ny-eller tilbygninger, og at alle forbrugere i det tidligere 
Hølken vandværk betaler samme pris for vand alt incl.,  og at vores målerbrønd efter nærmere aftale nedgraves ved den østlige 
indkørsel. Foranstående blev accepteret af begge parter og underskrevet af de valgte bestyrelser. 
 

Ansøgning om nyt vandværk 
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Generalforsamling 2008 den 27. marts på Bondehuset. 
Der deltog 37 medlemmer på Bondehuset. Dirigent Søren Sørensen. 
Beretning ved Flemming Jensen: Der er gået endnu et år. Det har været et aktivt år for vandværket. Vi har fået 9 nye medlemmer 
og vores vand har stadig høj kvalitet og de sidste prøver viser også dette. Der er samtidig taget pesticid prøver, der alle er 
analyseret fri for pesticider. Der har været et ledningsbrud på Dyngby Møllevej. Der var asbestrør her, og vi vil udskifte dem ved 
kommende lejlighed. Vandværket har ikke haft særlig meget spild i 2007. Det viser, at vores ledningsnet er tæt. Vi har solgt 
51.000m3 vand. Sidste år nævnte jeg, at vi var interesseret i en forbindelse til Odder Vandværk ved Boulstrup. Vi har haft kontakt 
til forbrugerne ved Hølken vandværk. De er interesseret i at blive tilsluttet vort værk. Da vi samtidig ønsker forbindelse til Odder 
kunne den gå forbi Hølken og hermed leverevand til forbrugerne her. Vi har afholdt flere møder med Hølken om priser, 
hovedledning og tinglysning. Resultatet blev, at forbrugerne får samme vilkår, som vore medlemmer. Vi forventer et mersalg på 
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15.000 m3. Det kan vandværket klare med nuværende indvindingstilladelse. Filtre og pumper klarer også den ekstra vandmængde. 
Ved samme lejlighed blev der lavet en regulering ved Skolestien ved Dyngby gl. skole og slettet en fra skolen til Dyngby 
Møllevej. En brandstander fra skolen blev flyttet til skolestien. En pris på kr. 85.000. Samtidig tinglyses hovedledning på de 
involverede matrikel numre. Selvaflæsning af vandure går bedre. Sidste år manglede 120 at selvaflæse deres vandur. I år mangler 
80 at selvaflæse. Vi vil opfordre til at folk lukker for vanduret når de forlader huset efter sommeren. Så kan i samtidig aflæse 
vandforbruget. Da har man tallet når aflæsningskortet kommer i oktober. Vandværket er med i Odder Vandråd, der har afholdt fire 
bestyrelsesmøder i året, samt årlig generalforsamling. Der arbejdes stadig med bygning af nyt vandværk. Jeg vil gerne takke 
bestyrelsen, ansatte og revisorer for et godt samarbejde. Takster: Fast afgift 350 kr. vandpris kr. 3.00. Afgift stat kr. 5.42. 
Tilslutning kr. 10.800 for ny forbruger.  
Valg: genvalg til Eigil Størum. Nyvalg som suppleant til Robert Nielsen mod Poul Winther, der ikke kunne fortsætte. Huset solgt.     
 
Tilbud på nyt vandværk. Flemming orienterede: 
Råvandsindpumpning med 2 stk Grundfos pumper Kr. 118.090 
Filteranlæg med 4 Silhorko filterbeholder og kompressor Kr. 560.345 
Rentvandspumpning med 3 Grundfos pumper og 4 flowmålere Kr. 247.955  
Etablering af midlertidig vandforsyning                           Kr. 40.000 
Nedbrydning og bortkørsel af gl. værk                           Kr. 70.000 
Murerarbejde                                                                               Kr. 661.612 
Tømmerarbejde                                                                               Kr. 240.097 
Elarbejde og overvågning XERGI                           Kr. 476.000 
Vvs arbejde, affugter, malearbejde og rengøring af færdigtank. Kr. 100.000 
 
Dyngby Strands Vandværk ansøgning om nyt vandværk 
Forvaltningen skriver. Dyngby Strands Vandværk har i april 2008 fremsendt en ansøgning om nedbrydning af gammelt 
vandværk, etablering af en ny bygning amt nye installationer. Forvaltning indstiller ar der gives afslag på det ansøgte.  
Det var en spand kold vand i hovedet på os. Vi påklagede det straks til Miljøankenævnet. Ligeledes henvendte vi os til Danske 
Vandværkers vores hovedforening. Vi fik fri proces til at føre en sag mod kommunen og henvendte os til Thyrgod advokaterne. 
Advokat Poul Georg Hansen søgte aktindsigt. Det viste sig at Odder Vandværk var skurken. Ved breve til kommunen påklagede 
Odder Vandværk, at de kunne forsyne Dyngby Strands kunder, og at det samfundsmæssig var spild af ressourcer, og at det 
samfundsøkonomisk ville være billigere at nedlægge Dyngby Vandværk. Advokaten fandt flere procedurer fejl. Vandrådet blev 
bedt om at gå ind i sagen. Advokat Poul Georg Hansen kom til møde med vandrådet, Formand Flemming Jensen for Dyngby var 
næstformand i vandrådet. Der var opbakning til, at Dyngby Vandværk var blevet uretfærdig behandlet ved afslaget. Der var ikke 
mange vandværker, der var på Odder Vandværks side. Odder kommune holdt dog stædig fast ved afslaget. 
En pudsighed var noterede advokaten sig, at formanden for Odder Vandværk Arne Thomsen var på valg som bestyrelsessuppleant 
ikke deltog –men blev væk. Der blev opstillet en anden kandidat til valget. Han (Eigil Størum) fik alle stemmerne. Eigil er 
sekretær i Dyngby Strands Vandværk. Formanden for Odder Vandværk fik ingen. Advokaten arbejdede videre med sagen og til 
sidst opgav kommune og vi fik vores byggetilladelse den 15. november 2009. Miljøklagenævnet nåede ikke at behandle sagen. 
Borgmester Elvin Hansen inviterede til møde på Norsminde kro orienterede om sagens forløb. Nu kunne vi gå i gang med at 
bygge et helt nyt vandværk. 
 
Generalforsamling 2009 den 19. marts på Bondehuset 
Dirigent Søren Sørensen. 33 deltog i generalforsamling. Referent Eigil Størum 
Beretning ved Flemming Jensen: Ja, så er der gået et år siden vi sidst var samlet her på Bondehuset til vandværkets 
generalforsamling. Alt går som det plejer og intet nyt er godt nyt er godt nyt. Men året er nu ikke gået stille af sig med de ting vi 
har gang i. Vandet er godt og af fin kvalitet. Sidste år solgte vi 67.750 m3. Vores indvindingstilladelse er på 69.500 m3. Vores spild 
er på kun 1 %. Vi er sikkert det vandværk i kommunen, der har det mindste spild. Vores pris er uændret endnu. Aftalen med Hølken 
Vandværk, som kom med i vores vandværk for godt et år siden holder et forbrug på 15.000 m3, som vi forventede. Så det går efter 
planen. Analyse af vandet. Af de prøver vi fik taget sidste år havde vi to prøver med et par enkelte coli. Efter omprøver med et andet 
selskab var vi fri for coli. Det er problem for næsten alle vandværker i kommunen, at de har få coli. Efter omprøver er de fri for coli. 
Der indført nye analysemetoder i 2005, som er EU standard.  Vi har i vandrådet, spurgt embedslægen om vi kunne slippe for 
omprøver, hvis reagenterne var under 5- 10.  Svaret her var nej. Vi tager emnet op i Vandværksforeningen, hvor vi forsøger at få 
dem til at arbejde videre med sagen. Det koster 1200-1500 kr. for hver omprøve. Der har været et ledningsbrud ved en anboring i 
Sandmarken, Saxild. Det viste sig, at der var bygget et annex over hovedledningen, idet vandledningen gik tværs over grunden. Det 
viser blot, at vores omhu med at få fjernet vandledninger og brønde ud til skel må være det rigtige, så der ikke opstår problemer der 
bygges. Tinglysningen af hovedledningen til Hølken forventes færdig meget snart. Vi har haft en fejlindberetning fra Microva Data 
til kommunen vedrørende betaling af afledningsbidrag fra vandforbrug. Det rettes i anden rate af ejendomsskatten. Vi kunne ønske, 
der var flere der selv aflæste deres vandur. Der er stadig ca. 80 medlemmer der ikke gør dette. Vandrådet hvor er medlem repræsenter 
arbejde med vandanalyser, sletning af brønde og gamle boringer, hjemmeside, beredskabsplan og ringforbindelser. Samtidig får vi 
nyheder om S:L: Rens og Gylling Vandværk. Dyngby har som bekendt fået afslag på at bygge nyt vandværk. Vi har anket sagen 
mod kommunen gennem en advokat fra FDV. Dyngbys byggesag bliver også behandlet i Vandrådet. Vandrådet opfordrer teknisk 
udvalg til at anbefale godkendelse af byggeriet. Øvrige vandværker støtter os også, på nær Odder vandværk. Vandrådet mener ikke 
Teknisk udvalg følger vandforsyningsloven. Vi har gjort indsigelse over for den nye administrations praksis, som de har indført 
efter vores ansøgning. Vandforsyningsplanen er gældende fra 2004- 2010,som kommunen retter i midt i perioden. I november på 
vandrådets generalforsamling blev Eigil valgt som suppleant og Ole som revisor. der var opbakning til valgene så Dyngby er godt 
repræsenteret. Dyngby er det 3 største vandværk i kommunen i solgt vand og det anden største, hvad angår medlemmer. 
Nyt vandværk: Sidste år fik vi lov til at bruge 2.6 mill. til et nyt værk. Vi har endnu ikke fået en fast pris. Men et bud på 2.520 mill. 
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Kr. er realistisk. Der til kommer spildevandstank og udenoms arealer, samt en mulig generator. Spildevandstank skal 50 meter fra 
boringer. Vi har besluttet at fliser på gulv skal være grå 30x30. Ydre mursten røde. Indre gule. Tagpap på taget. Skulle det mod 
forventning gå sådan vi ikke får en byggetilladelse til nyt vandværk vil vi gerne have generalforsamlingens tilladelse til at renovere 
det gamle værk. Vi skal nok forvente, at prisen vil være den samme.. jeg vil slutte med at takke bestyrelse og ansatte samt revisorer 
for godt samarbejde i 2008, og håber på fortsat godt samarbejde. Aftenen sluttede med let anretning og et par snapse.  Valg: 
Flemming og Ole blev genvalgt med akklamation. Niels Overgård valgt som suppleant.  
 
Dyngby Strands Vandværks 2010 generalforsamling den 25.03  
44 var stemme berettigede. Referent Eigil Størum. Dirigent Søren Sørensen.  
Flemming bød velkommen og aflagde beretning: Et begivenhedsrigt år er gået, der har været meget at se til, med en lang kold vinter. 
Håber vi på en varm sommer. Der er dog stadigvæk godt vand i hanerne. En fortsættelse af sidste års generalforsamling, hvor vi 
oplyste, at vi havde en klage i miljøankenævnet, om at få lov at bygge et nyt vandværk og behandlingsanlæg.  Forvaltningen mente, 
at vi ikke skulle bygge, men skulle forsynes fra Odder Vandværk. I den anledning havde forvaltningen indført en administrations 
praksis som betød, at man ikke kunne ændre behandlingsanlægget eller forny vore vandboringer, i det hele taget i det hele taget 
ingen om forandringer på vandværket. Men forsyningsplanen for Odder Kommune siger at man skal bevare de decentrale 
vandværker, så det er ikke i overensstemmelse med deres administrationspraksis. Vi har behandlet sagen i vandrådet flere gange, 
og har fået opbakning herfra, men den advokat som har kørt sagen, var særdeles aktiv og kunne fremlægge møde referater, som var 
blevet holdt mellem forvaltning og Odder vandværk. Den 14. april 2009 havde vandrådet møde med teknisk udvalg, hvor vores sag 
blev taget op til fornyet drøftelser. Ved den lejlighed kom det frem, at Odder Vandværk havde investeret mange tusinde kroner i 
nødforbindesen i Saxild, for at kunne forsyne Dyngby Vandværk med vand. Det var blandt andet forvaltningens begrundelse for at 
nægte os byggetilladelse. Jeg selv var med til at etablere nødforbindelsen, og at vi delte omkostningerne i denne forbindelse og 
prisen blev 13.000 kr. til hvert vandværk. Teknisk var noget forbavset over at erfare dette, og var ikke interesseret i at høre mere, 
og de ville tage sagen op igen. Den 21. april fik jeg indirekte besked om, at Elvin Hansen ville tale med mig om byggesagen, og 
derfor kontaktede jeg Elvin og fik en god snak om tingene med ham, hvordan sagen kunne takles fremover. Klagen blev trukket 
tilbage fra miljøankenævnet, og Elvin ville tage sagen op igen i teknisk udvalg igen. Dette medførte, at ved næste teknisk 
udvalgsmøde, blev vandværkets sag vedtaget med alle stemmer uden bemærkninger. Byggetilladelsen kom mundtlig den 13. juni 
2009. Den skriftlige tilladelse kom den 29. juni. Den skulle i høring i fire uger. Den kom uden indsigelser. Herefter havde bestyrelsen 
travlt med at indhente nye priser. Det var ikke helt så nemt, som vi havde regnet med. Det var mest mureren, vi kunne trykke lidt i 
pris, mens den mekaniske del var steget lidt i pris. IT delen var uændret i pris. I forbindelse med byggetilladelsen blev vi opmærksom 
på at en spildevandsledning skulle lægges 50 meter fra værket. Det betød vi måtte købe 160 m2 af Jens Jakob Bonde. Det kom der 
en god løsning på. Den 12. august begyndte Søren Pedersen at opstille et mobilt vandværk, samt at ændre hovedledningerne på 
grunden. Den 18. august blev det op startet. Nedbrydningen af det gamle vandværk blev sat i værk og fjernet. Der blev skåret hul i 
dækket til vandbeholderen og herved blev det konstateret, at der var for lidt jern i dækket. Vi måtte have et møde med brøndborer 
Søren , som havde entreprisen. Mureren ikke kunne stå inde for dækkets bæreevne. Det resulterede i vi havde en ingeniør til at 
beregne bæreevnen på dækket. Resultatet betød vi måtte have 6 ekstra søjler i bassinet og ekstra jern i et nyt dæk oven på det 
eksisterende. Det resulterede i en ekstra regning, men så var dækket sikret. Prisen blev herefter på 2.600.000 kr. Da mobilværket 
havde kørt kort tid fik vi rødt og grumset vand. Vi havde fået at vide, at der kunne gå op til tre uger inden problemet var normaliseret. 
Men da de var gået, så vi rettede henvendelse til brøndboreren. Han mente dog, at der kunne gå lidt tid endnu, men efter kort tid 
kunne vi ikke acceptere dette mere, og vi måtte finde en løsning. Vi gik anlægget igennem og fandt ud af, at det var en ny kompressor 
som ikke fungerede mere. Denne blev herefter udskiftet og vandet blev hurtigt bedre. Vi var glade ved at folk var meget tålmodige 
med hensyn til vandets farve. Vi havde taget vandprøver for coli og kim. Men de var ok. Den 7. oktober 2009 var man klar til at 
begynde at mure, og den 2. november var der kommet spær på. Den 10. nov. 2009 begyndte Silhorko at montere filtre. Den 9. 
december begyndte vi at pumpe fra det nye anlæg. Det har fungeret godt fra starten med nogle små justeringer. Det har været en 
hektisk tid, vi har været igennem med meget regn og fedtet føre, ved omkring vandværket. Frost vejret meldte også sin ankomst. Vi 
fik travlt med at få de sidste ledninger i jorden og mobilvandværket koblet fra. Vi blev dog ikke helt færdige med enkelte ting, 
såsom sokkel pudsning samt nogle fuger og rettelse af døre og vinduer. Det skulle gerne blive færdigt inden påske i år. Der mangler 
reetablering af grunden, hegnet og vejen, som vi selv skal stå for. Sneen og frosten har drillet meget i år. Der har været et par 
overgravninger i år af vandledninger.  
I forbindelse med byggeri i vores område. Det er ikke en udgift for os, dog havde vi ulemperne. Vi har lige haft en overgravning af 
en hovedledning til sommerhusene. Det var Østjysk Elforsyning. som havde set forkert på et tilsendt kort, så det var elværkets 
regning. Igen havde vi ulemperne. Vi har i år haft flere, der har glemt ar få lagt dækslet på vandbrønden, så uret er frosset i stykker. 
Det er også for egen regning. Der var en som havde slukket for strømmen og glemt at lukke for vandet i brønden. Det kostede 
forbrugeren 160 m3. Her i det nye år påtænker vi, at forny vandurene, da de nu er 8 år gamle og står for udskiftning ifølge loven. 
Som bekendt har vi overtaget Hølken Vandværk. Tinglysning af vandledningen dertil skulle gerne snart være på plads, da ejerne af 
jorden, har fået deres erstatning. Dog mangler vi nogle få underskrifter på tinglysningen. I 2009 er der solgt 63.000 m3, lidt mindre 
end sidste år. Der var 48 stykker, der ikke havde aflæst deres vandur af, hvilket betød at vandværket måtte ud at aflæse disse mod 
et gebyr. Vi overvejer vores økonomiske situation i det kommende år, om vi eventuelt bliver nødt til at ændre de faste afgifter næste 
år, da økonomien jo skal hænge sammen. Det fremgår af regnskabet. Vi har fået ny kasserer i vandværket, idet Ole Lykke ønsker at 
udgå af bestyrelsen på grund af arbejde der hjemme. Han har været hos os siden 1993. Det siger vi tak for, og byder den nye kasserer 
Niels Overgård Sørensen velkommen. Erik stopper som vandpasser efter 23 år. Det siger vi tak for, og byder den nye vandpasser 
Ove Nees velkommen. Jeg afslutter beretningen her.  Valg: Eigil Størum modtager genvalg og da Jan Ågård blev foreslået, var der 
kampvalg. Eigil Størum blev genvalgt. Under eventuelt takkede Eigil Størum Ole Lykke og Erik for godt samarbejde og takkede 
Flemming Jensen for godt samarbejde om bygningen af det nye vandværk 
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Generalforsamling 2011 den 23. marts på Bondehuset. 
 Der deltog 44 medlemmer. Dirigent Søren Sørensen. Referent Eigil Størum.  
Beretning ved Flemming Jensen: Så er der igen gået et år fra sidste generalforsamling. Det har været et rimeligt godt år for 
vandværket, men der jo ingenting der går helt af sig selv. Vort nye vandværk fungerer helt perfekt. Vi har fået vores første gratis 2 
års eftersyn. Vi har stadigvæk rigtig gode vandprøver, dog er der et lille minus med en overskridelse på nitrit indholdet i sidste den 
vandprøve, som jeg forventer,  at i har lagt mærke til. Dette er for længst udbedret. Nitrit er en ustabil forbindelse, som er i rå vandet. 
Dette fjernes ved at tilsætte mere luft til iltning af vandet i filtrene. Problemet er nu rettet. Med vores nye vandværk er strømforbruget  
steget en del, men med den nye teknik skal man regne med dette. Det koster strøm at presse vandet gennem filtre anlægget, samt til 
lidt varme og affugtere, som er i brug. Vi havde regnet med at de gamle pumper tog meget strøm, det har vi altid fået oplyst på de 
møder vi har været til. Det har nok ikke været tilfældet for vores vedkommende. 
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Førhen løb vandet af sig selv ned igennem sandfiltret, og brugte kun luft når der skulle skylles filtre. Den sikre løsning, vi har valgt 
med vores vandværk og filter system er, at det er lukket fra hvor vi henter vandet i jorden til det kommer ud i vandhanen hos 
forbrugeren. Vi har haft nogle overgravede hovedlednings Brud som vi ikke selv er skyld, men med lidt urent vand i hanerne til 
følge heraf. Det er mangan, som løsner sig i rørene ved store ledningsbrud. Det er ikke giftigt, men det ser ikke godt ud. Det er kun 
at skylle godt ud til vandet er klar igen. Vores telefon og It forbindelse har vi også haft fat i. Vi havde bestilt den forbindelse, som 
vi var blevet anmodet om af Xergi. Men TDC forlangte en ren telefon linje, samt en IT linje, for at installere vores IT linje på vores 
computer. Vi kunne ikke gennemskue de regningerne vi fik, så vi fik Xergi til at gennemgå, hvad vi egentlig skulle bruge. Dette 
gav os en væsentlig reduceret regning. Det har været en hård vinter med megen frost. Som vi ofte har sagt før. Vi har ofte lagt 
mærke til, at der er en del, der ikke lukker deres stophaner i vandbrønden, og i husene. Dette giver selvfølgelig stort vandspild ved 
brud. Det tog især fart op til jul, hvor vi brugte 100 m3 for meget til stranden pr. Døgn. Vi har været ude at lede efter vandspild 
juledag, hvor vi fandt noget og andet forsvandt af sig selv. Til nytår var det rigtig galt igen. Vi ledte igen første og anden nytårsdag. 
Vi blev klar over, at det var galt flere steder. Sat amtidig var vores områdestophaner frosset til i lågene. Vi havde svært ved at 
komme til at lukke disse. Vi opgav derfor at lede videre, men besluttede at bede Østjyllands radio om at sende en meddelelse gennem 
radio flere gange, for at gøre folk opmærksomme på det store vandspild, som var oppe på 150 m3 i døgnet til stranden. I, løbet af få 
dage begyndte forbruget at falde, og inden for fjorten dage var det næsten normal igen, uden vi havde gjort noget. Vi forventer at 
det er solgt vand. Der er flere der ringet om sprungne vandure inde i sommerhusene. Vi ved ikke, hvor stor vandspildet har været. 
Vi har i flere år i vort informationsbrev skrevet, at såfremt vandurene fryser inde i huset, vil vi forlange en udendørs brønd etableret 
på ejers regning. Det vil vi håndhæve nu, og vil gerne have generalforsamlingens tilslutning til dette. Da det er sådan, at når vanduret 
fryser inde i huset, sidder det ikke frostfrit, som det skal. Er installationen ikke lovlig giver det et unødigt vandspild. De vandure 
som har været frosset i vandbrønden, har låget ikke været lagt på, eller ved højt grundvand eller smeltevand har løftet låget af. Her 
er det blevet anbefalet i informationsbrevet, at man skal lægge en stor sten på låget. Det er ejeren selv, der skal betale ved skade. 
Ofte er det os der har arbejdet med at finde skaden. I øvrigt får alle forbrugere i år nye vandure. Dette er udgift på 170.000 kr.. Vi 
vil også formidle nye låg til vandbrønde, som er defekte og herved har mistet isoleringsevnen. Der kan også købes køre faste låg 
ved henvendelse til vandværket. Vi udpumper 70.000 m3 ud til vores forbrugere om året. Der er brugt 2 % til spild og skylning. Der 
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er stadigvæk en 60 til 70 stykker, der ikke aflæser deres vandur af. Vi er også på hjemmesiden, som vi har sammen med vandrådet. 
Eigil informerer om vandværket på hjemmesiden. Sidste år informerede jeg om, at vi nok ville hæve de faste afgifter. Vi har hævet 
dem lidt i år og måske lidt til næste år. Det kan godt mærkes, at vi ikke har den store renteindtægt mere. M3 prisen vil forblive den 
samme.  Som kan se i regnskabet, har vi underskud i år. Dette vil Kirsten komme nærmere ind på. Vi er stadig væk repræsenteret i 
Vandrådet. Her arbejdes stadigvæk med lukning brønde og boringer. SMS alarm til forbrugerne. Møde med Eurofins om priser. 
Gylling vandværk og skovrejsning. Ligeledes en ny vandforsyningsplan for kommunens vandværker. Vi haft møde med MTU. Vi 
deltager som vandværk i flere kurser og møder om vandbehandling og pasning af vandværk. Jeg vil takke bestyrelsen, vandpasser, 
revisor og Kirsten, som ordner regnskabet for et rigtig godt samarbejde. 
Valg: genvalg til Flemming og Niels Overgård. Suppleant Axel Clausen blev genvalgt.          
 
Dyngby Strands Vandværks 2012 generalforsamling den 22. marts  
57 personer deltog i generalforsamlingen på Bondehuset. Søren Sørensen blev valgt som dirigent. Eigil Størum referent.                                                                        
Beretning ved Flemming Jensen. Alle vandure er udskiftet. Der har været større vandspild grundet den hårde vinter. Flere frosne 
vandure grundet manglende låg. Vi vil så vidt mulig have vandbrønden til skel. Er solgt 62.000 m3 og oppumpet 69.000 m3. det 
giver et spild på 10 %. Normalt har vi 3 % Der er taget analyser for pesticider i alt 35 stk. Det koster 10.000 kr.. Alle prøver var fri 
for pesticider. Bestyrelsen deltager i vandrådet, hvor vi er med til at lukke gamle boringer. Vi deltager også i temaaftener om 
vandværksdrift. Vi planlægger en investering i en iltmåler. Sidste år havde vi nitrit i vandet på 0.014 grundet forkert iltning af 
vandet. Silhorko hjalp os med problemet. Derfor investering i iltmåler. Vandurene er nu skifter med kontraventiler. Pris 170.000 kr. 
større landbrug skal have monteret TBS ventiler klasse 4. brandhaner skal også have TBS ventiler. Sidste år var der ingen 
selvaflæsning af vandurene, da aflæsning foregik på samme tid som vi skiftede urene. De gamle ure gemmes et år så evt. tvivls 
spørgsmål undgås. Der skal arbejdes med en ny vandforsyningsplan for Odder kommune. Næste års investeringer bliver en 
udskiftning af en asbest ledning på Dyngby Mølleve. Skal vi være miljøbevidste kunne det komme på tale at opsætte solceller på 
taget. Tak til bestyrelse. Tak til Kirsten og Ove. Tak for godt samarbejde.  
Valg: Genvalg til Eigil Størum. Axel Clausen som suppleant. Let anretning efter generalforsamling.  
 
Generalforsamling 2013 den 20. marts på bondehuset. 
Der deltog 65. Dirigent Søren Sørensen. 
Beretning Flemming Jensen: Så er der gået et år siden vi sidst var samlet her, et godt og forholdsvis roligt år, men med godt vand i 
hanerne. Prisen er den samme. Mere kan vi nok ikke forlange. Men lad os starte med det sidste først. Vi har haft en vinter helt uden 
frostskader endnu. Det er første gang i min tid i bestyrelsen, at det er forekommet, så det har jo været nemt. Vi håber og tror, at folk 
læser vores informationsbrev, hvor vi gør opmærksom på de ting, såsom at lukke begge haner i brønden og lægge en stor sten på 
brøndlåget, hvis det er nødvendigt. Sidste år fik vi nye vandure, det viste sig at de gummipakninger der blev brugt var for hårde, så 
det kneb med at spænde urene godt nok sammen. Resultatet blev, at nogle begyndte at dryppe. Fejlen blev dog opdaget inden alle 
urene var udskiftet. Vi har skiftet et par nye område stophaner. De viste sig at være utætte, og derudover har vi etableret en ny. Der 
har været fire anboringer der var utætte, og de er blevet skiftet. Et par stikledninger er skiftet på grund af tæring i rørene. Der var 
stoppet et vandur, hvor der var en træstuptrærod i røret. I forbindelse med et nybyggeri har tre bygherrer gravet hul i vandværkets 
vandledning. Der er blevet kloakeret i Dyngby By og selv om de havde fået udleveret korrekte kort, gik det alligevel galt tre gange. 
Det giver gener hver gang. Nu er de færdige og de skal selvfølgelig selv betale for deres uheld. Der er blevet skiftet en hovedledning 
på Dyngby Møllevej, ca. 700 meter. Den gamle hovedledning var af asbest rør. Den lå ikke særlig dybt i jorden. Har revnet flere 
gange og været utæt. Det koster ca. 15-20.000 kr., hver gang der er en utæthed. Samtidig har de forbrugere på vejen fået rettet deres 
stikledninger, og har fået sat vandbrønd ud til skel. På vandværket er der også sket noget. Vi har fået installeret en tryktransmitter 
til kompressoren. Nu kan Ove se hjemme på PC om der er tryk og luft på anlægget. Jeg talte sidste år om en iltmåler, så vi selv 
kunne følge med i, hvor meget ilt der i vandet. Vi havde fået nogle høje priser på det, syntes vi. Da vi gik fra generalforsamlingen 
sidste år kom Henning Bødker og sagde, at han havde arbejdet i den branche og solgte sådan nogle, og gerne ville skabe kontakt til 
det firma. Vi fik købt en håndholdt iltmåler. Er lige som dem analyse firmaerne bruger når de tager prøver. Udgift kr. 2000 imod de 
kr. 50.000 vi havde fået tilbud på fra tidligere firma. Ove har lært at bruge den, og derved får vi tilsat den rigtige mængde luft. Der 
kommer nu hverken for lidt eller for meget ilt til vandet.  
Den rigtige iltmængde er lig med pæne tal fir nitrit og ammonium. Så godt klaret Ove. Vi har fået lagt stenmel på P- pladsen ved 
vandværket. Det har været svært at holde ukrudt væk. Hegnet er flyttet lidt så det er nemmere at slå græsset. Samtidig har vi oprettet 
den lovpligtige 25 meter zone omkring boringerne. Afløbet til stranden for vores skyllevand er blevet rettet, så det ikke kan stoppe 
nede på stranden. Vi har fået termofotograferet eltavlen. Det er forsikringen, der forlanger det, for at vi kan bibeholde en lav præmie. 
Dette skal gøres hvert andet år. En opdatering i forbindelse af PC forbindelsen til Xergi og vores egen PC skal foretages ca. med 2-
3 års mellem rum. I forbindelse med indsatsområdet Boulstup vest, har vi haft besøg af kommunen og deres ingeniør firma Orbicon, 
som skulle se vores vandværk og kildeplads m. m. Der var kun ros og gode ord til os for det hele. De skal have lavet en rapport for 
hele området. Af nye forbruger er der kommet en. Der var 81 der ikke havde selvaflæst deres vandur. Derfor var bestyrelsen -
Flemming og Eigil- ude at aflæse urene. Det får de en regning på 150 kr. for. Vi har gemt de gamle vandure såfremt der skulle opstå 
problemer og uenigheder om vandforbrug. Vi har oppumpet 60.000 m3 vand sidste år. Solgt ca. 58.000 m3. brugt skyllevand og 
spild giver en spild% ca, 2%. Sidste år solgte vi 10.000m3 mere, så i år får vi en nedgang i indtægten. Sidste år nævnte jeg en 
stigning på den faste afgift. Den kom ikke, men det gør til næste år. Vi er stadig i bestyrelsen i vandrådet. For tiden arbejdes der 
med vandhandleplaner, kommuneplan, revision af forsyningsplan, indsatsplan Boulstup Vest og sløjfning af boringer. Sløjfning af 
brandhaner og hjemmeside for vandværkerne. Eigil følger med i hvad der sker på forvaltning og kommune om vandforsyning. De 
kommende år vil vi kikke på vandbrønde, hvor der er ændret på jordhøjde. Det er umuligt for vvs firmaet at reparere haner og ure. 
Tak for et godt samarbejde i bestyrelse, værkpasser, vvs, revisorer og entreprenøren.  
Let anretning efter generalforsamling. 
Valg: Genvalg til Flemming og Niels. Arne Thomsen nyvalgt til suppleant, der foreslog sig selv. 
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Orbicons rapport bestilt af Odder kommune for vores vandværk. 
Vurdering af tilstand baseret på tilsyn den 14 november 2013 

Boringer God 
Kildepladsen Acceptabel 
Bygninger God 
Tekniske installationer God 
Hygiejne God 
Ledningsnet God 
Råvandskvalitet God 
Rentvandskvalitet Ikke tilfredsstillende 
Forsyningssikkerhed God 

Vi påklagede karakter til rentvandskvalitet.  Det kunne ikke ændres. Det er ikke rigtigt. Vi har rent vand. Beviseligt. 
 
Ny Indvindings tilladelse. Kommunens beskrivelse. 
Indvindingstilladelsen er på 68.000 m3/år og udløber 23. september 2024. vandværket forsyner fortrinsvis sommerhuse. 
Vandværket indvinder fra to boringer. DGU nr. 99.413 og 99.563. Boring DGU nr. 99413 er filtersat 39-45 m u.t., mens boring 
DGU nr 99.563 er filtersat m u.t. Boringerne er beliggende på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Begge boringer er 
etableret med aflåste råvandsstationer. Råvandsstationerne er ved tilsynet fundet tætte og i god stand 
På begge boringer er etableret med pejlemuligheder, prøvetapningshane samt vandtæt aflukning af borerør. Kildepladsen og 
råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. 10 meter fredningsbælte er udlagt. 25 m beskyttelseszone er ikke etableret endnu. 
Beskrivelse af vandværket 
Vandværket er oprindeligt opført i 1958 og renoveret i 1994. Der er opført et nyt vandværk i 2009 og i den forbindelse er 
rentvandsbeholderen renoveret.   
 
Generalforsamling 2014 den 18. marts på Bondehuset. 
Der deltog 57 medlemmer og Søren Sørensen blev valgt til dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 
beslutnings dygtig. Eigil Størum referent. 
Beretning ved Flemming Jensen: Så er der gået endnu et år for Dyngby Strands vandværk. Et godt år. Vi har solgt 58.000 m3. Til 
spild og skylning 1.5 %. Vi har ikke fået nye medlemmer i det forgangne år. Vi havde 75, der ikke havde selvaflæst. Bestyrelsen 
har været ude at aflæse disse. En forbruger var utilfreds med, at han skulle betale for aflæsning. Tallet bruges til at afregne 
vandforbrug og til spildevandscentret. Vi har ingen vandprøver i år. Den 19. april tages nye prøver. Vi har priser fra tre firmaer og 
sparer fremover 35 %. Det er noget jeg har stået for i Vandrådet. Vores vandbrønde er ved at være 20 år og nogle står i vand. Det 
betyder at nogle af kuglehanerne ruster. I dag sætter vi rustfrie haner i. De er dobbelt så dyre, men holder dobbelt så længe. Vi har 
ingen rørsprængninger i år grundet frost. Men er par enkelte vandure er frosset i stykker. En enkelt har glemt at lukke stophanen og 
haft åbent ved køkkenvasken. Der er et spild på 200 m3, som ejer selv må betale. Vi var ude at lede og fandt fejlen. Vi har udskiftet 
6 anboringer i år. Det er gamle anboringer som revner i plastbelægningen, og herved er tæret de op. Der har været ledningsregulering 
ved Nordic SEED på grund af ny byggeri. 
Vi har haft møde vores vvs firma angående regulering og fået vores tegninger opdateret, idet vi påtænker, at få ledningsnettet 
digitaliseret. Da vil vores ledningsnet kunne søges på internettet. Pris tilbud 90.000 kr. til 145.000 kr. Vi påtænker, at få dette gjort 
i år 2014. Vi har haft besøg af borgmester og kommunal direktør. De ville gerne se, hvordan et vandværk fungerer og hvad vores 
penge til byggeriet blev brugt til. De syntes det så godt ud, og at det nu var bevaringsværdigt. Vi deltager i arbejdet med Boulstup 
vest, som er i høring i øjeblikket. 
I vandrådet arbejdes der med at etableret lovbefalet kursus for vandpasning og ledelse af vandværk. Dette er arrangeret i uge 39. 
Bestyrelse og vandpasser deltager i dette kursus.   
Dyngby vandværk forbereder en nødforsyningsledning til Boulstrup vandværk i år. Herved får Dyngby By en bedre vandforsyning, 
såfremt vi vil skulle få et svigt i vort vandværk. Nødforsyningsledningen i Saxild kan ikke trække hele vort område.  
Til slut vil jeg takke bestyrelse og, bogholderi, Ove Nees og revisorer for et godt samarbejde. 
Valg: Eigil Størum blev genvalgt. Suppleant nyvalg til Michael Alrø i kampvalg med Karen Andersen. Robert Lund Nielsen blev 
valgt til revisor.    
                                                                               
Generalforsamling 2015 den 18. marts på Bondehuset   
Dirigent Søren Sørensen.  Der deltog 54 deltagere.                                             
Beretning Flemming Jensen: Et år er gået. Vi har gode analyser for vandet, ingen pesticider. Vandforbruget er uændret. Året har 
været meget aktiv. I vandrådet har vi arbejdet med BNBO planer- vandforsyningsplan og Boulstrup Vest- nødforsyningsledning til 
Boulstrup- digitalisering af ledningsnettet vandværkskursus og beredskabsplan. Vi har haft miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg. 
Hun ville gerne se et stort vandværk, – Odder vandværk- som er underlagt vandsektorloven og et mindre, der står udenfor, som vi 
gør. Besøget forløb til fredsstillende. Et besøg Eigil havde arrangeret. Vi har i det forgangne år udskiftet 3 hovedstophaner samt 4 
anboringer. Der er flyttet 5 vandbrønde grundet nybyggeri. Et hus har haft en alvorlig vandskade, som vi opdagede, da vi kunne se, 
at der var vandspild et sted. Vi har fået termofotograferet vores eltavle på værket. Efter en del forarbejde har vi besluttet at lave en 
ringforbindelse til Boulstrup vandværk. Den skal gå via Dyngby møllevej til Bjergager Kirke hvor den sluttes til Boulstrup 
vandværk. Det er den bedste løsning, men også den dyreste. Ledningen skal gå nord om kirken, hvor der etableres en stor vandtæt 
samlebrønd, hvor der plads til en trykforøger, kontraventil og en samlebrønd. Den er aflåst. Nu er forbrugerne på Dyngby Møllevej 
på den nye vandledning 
Nødforsyningen er blevet betydelig bedre i Dyngby. Ledningen er tinglyst. Kr. 385.000. Boulstup betaler deres del efter antal 
medlemmer. Det er nu lovbefalet, at mindst 1 person på et vandværk skal på kursus i driftsansvar og hygiejne. V har haft 3 personer 
på kursus. Et punkt var at vi skulle se tre andre vandværker her i kommunen. Det er der også noget at lære af. Jeg kan uden 
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overdrivelse sige, at der ikke er nogen af de andre vandværker der i lige så god stand som vort. En tilstandsrapport viste at der ingen 
fejl var på vort vandværk. Det kan vi være stolte af. Vi har fået vort ledningsnet digitaliseret. Dette er også vores vandbrønde og 
stophaner der er sat på GPS. Dette skulle gøres meget nøjagtigt. Nu kan vore efterkommere altid finde, hvor brøndnende og 
ledningerne er. Næste års tiltag bliver service på filtrene. Vi skal have set vores færdigvands tank efter. Dette skal fremover gøres 
hvert femte år. Tak til bestyrelse og ansatte for godt samarbejde. Årets resultat – 15.000 kr. 
Valg: Flemming og Niels blev genvalgt.  Suppleant Michael Alrø. 
 
Den 9. april 2015 havde bestyrelsen møde med Tvilum om digitalisering af ledningsnettet.   
Jesper fra firmaet Tvilum, som vi valgte til at uføre arbejdet orienterede om lednings registrering 
Et geokort bruges til at registrere ledningsnet. Kortet er opdelt i farver. SORT: GPS måling via stophaner. BLÅ: Konstrueret ledning, 
hvor vi ved den er. LYSEBLÅ: Uvished om placering. RØD: ledning der ikke bruges. Entreprenører vil når vi har fået opmålt og 
lavet digitalt kort kunne få oplysninger på mail. Værket skal svare på mails. Tvilum kan påtage sig at svare på henvendelser til en 
pris på kr. 200. Man kan abonnere på et klippekort. Det gør vi. Vi får en DVD med vores data. Pris for digitalisering kr. 92.000 plus 
årsabonnement kr. 3250.  Flemming hjælper Tvilum 4 dage.  
Den 29. april 2015 havde Dyngby Strands vandværk og Boulstrup Vandværk fælles møde med henblik på at anlægge en fælles 
forsyningsledning mellem de to vandværker. Tilstede var de respektive bestyrelser på adressen Grindsnabevej 13, Dyngby strands 
Vandværk. Formand Flemming Jensen Dyngby strands vandværk har indhentet to tilbud. Valget blev det billigste tilbud. Hov vvs 
og Morten Bonde udfører hermed arbejdet. Arbejdet vil blive udført straks efter høst. Ledningen starter ved Niels Overgård 
Sørensens vandmåler og tilsluttes ved Bjergager Kirke. Der nedlægges en 110 mm ledning i plast. Der vil være omkostninger til 
tinglysning og erstatning for scener ved gravning til de berørte matrikel ejere. Udgifterne fordeles ligeligt efter en fordelingsnøgle 
med antal medlemmer i de to foreninger. Boulstrup 170 medlemmer og Dyngby 759 medlemmer. Pris total kr. 328.857. 
15. september 2015 fik vi lavet inspektion af rent vandstanken firmaet DYK.         
 Det var spændende at se. Flemming og jeg sad og så det på tv i inspektionsvognen. Der var en dykker nede og undersøge og 
støvsuge rent vandstanken for okker og mangan. Tanken skal efter ny lov kontrolleres hvert 5. år fremover.  
 
Orientering om sammenlægning 
Den 16 marts 2016 Flemming orienterer vores medlemmer. Vi har haft flere møder med Boulstrup Vandværk om den kommende 
sammenlægning. Der har været en revisor indover for at hjælpe med en fusions balance, samt hvor meget hvert vandværk er værd. 
FVD Danske vandværker har været med og set på sagen. De har et skema til beregning af, hvad man gør og hvordan vi skal forholde 
os. Boulstrups ledningsnet og vandmåler samt brønde er de samme som vores. Så kvaliteten er den samme. Deres ledningsnet er 
også digitaliseret.  
 
Afvikling af deres vandværk, lukning af boringer samt salg af grund er uden for aftalen. Det vi eventuelt kan bruge af pumper og 
stophaner skal vi overtage. Deres begrundelse for sammenlægning er blandt andet, at de nu lovgivningsmæssigt er tvunget til at 
etablere BNBO omkring deres vandværks boringer. Det berører 18 grunde omkring vandværket, hvor der skal tinglyses. Derudover 
større omkostninger til laboratorieprøver, administrations omkostninger samt almindelig vedligehold. Dertil lukker renseriet i 
Boulstrup, der bruger en tredjedel af vandforbruget.  
 
Vores interesse i sammenlægning er at vi får 170 helårsforbrugere. Det vil gavne vores filteranlæg, særligt om vinteren, da forbrugt 
er lavt, da vi har mange sommerhuse. Vi kan med vores nuværende pumper og filter anlæg forsyne Boulstrup også. Der skal nok 
leveres 25.000 m3 vand om året selv om renseriet stopper. Det vil give en indtægt på kr. 160.000. Vi skal søge en større 
vandindvindings tilladelse. På 20.000 m3. Boulstrup får to i bestyrelsen i to år. Herefter tages det op igen, om der skal være tre eller 
fem i bestyrelsen. Dette kræver en vedtægtsændring for vores vedkommende. Slut resultatet bliver, at vi overtager en konto på ca, 
kr. 500.000 og dertil skal hvert medlem i Boulstrup betale mellem kr. 1000 eller kr. 1500 alt efter den endelige fusionsbalance. 
 
Generalforsamling den 16. marts 2016 på Bondehuset. 
Vi har haft et godt år uden større reparationer af vandværket. Vi sælger for lidt vand. Giver svindende indtægter. I år har fået lavet 
den store analysepakke. Alle prøver meget fine. Ingen pesticider i vandet. Vi har netop fået resultaterne. Medsendte prøver er fra 
sidste år. Vi har et vandspild under 1 %. Det er flot. Vi har solgt 60.000 m3.  
 
Der er kommet en ny forbruger i 2015 Der har været en strømafbrydelse på 5 minutter sidste år i februar grundet en transformator 
fejl. Der har været en enkelt frossen vandledning i et nyt hus, samt en frossen ude vandhane. Vi var ude at lede efter brudene fra hus 
til hus.  
På vandværket har vi fået tømt slambassinet for okker, der er bundfældning fra skyllevandet. Det gøres en gang om året. Vi har 
skiftet en luftregulator til iltning, som vi selv har udskiftet. Vi har fået vandværket transsistent beskyttet mod lynnedslag af hensyn 
til vores forsikringsselvrisiko, der ellers ville blive kraftig forhøjet. Vores færdigvandsbassin er blevet filmet og renset. Ingen revner, 
alt var i orden. Vi fulgte det i inspektionsvognen, mens en dykker undersøgte det. Det skal gøres hvert femte år. Nødforbindelsen 
til Odder vandværk er udskyllet. Det sker en gang om året. Der har været et større arbejde med en ny kloakpumpe på Strandparkvej. 
Her ved har vi fornyet nogle af vores rør. Det var spildevandscentret der betalte.  
 
Der har regnet meget i efteråret og vinter, hvilket har bevirket meget overfladevand. Der er flere, der har ringet om eventuelle utætte 
vandrør. Vi glade for at folk gør os opmærksom på, hvis der utætte vandrør. Det har dog mest været trykvand fra dræn, ligesom det 
står op af kloakkerne. Selv midt på asfaltvej kan vandet komme op, så stort er trykket. Der er flere der har fået flyttet deres 
målerbrønd grundet nybyggeri. Vi har været på fabriksbesøg på Grundfoss for at høre om pumper.  
Vi har bemærket, at der er flere vandlåg, der defekte sket ved påkørsel. Man kan købe nye vandlåg ved vandværket. Et utæt låg har 
ingen isolering. Man skal selv betale for et nyt låg.  
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Vi har haft møde med Nordea og sparekassen angående rente og andre muligheder. Der gives ingen renter mere til en driftskonto. 
Vi kan få lidt ved binding for en periode. Vi ser tiden an. Vi har bevidst ikke investeret noget i år, da vi afventer sammenlægning 
med Boulstrup. Vi har bevidst ikke lagt budget efter investeringer i 2016.  
 
Vi har flere emner på spil i fremtiden. Der skal etableres en ny boring. Der skal købes jord, hvis vi skal have BNBO. Alarmer til 
boringer og vandværket. Vi påtænker om vi kan lave SMS forbindelse til medlemmerne. Fjernaflæsning af vandure. Kalkknuser til 
at neutralisere kalk i vandet med. Dette vil vi påtænke de kommende år. Til næste år vil vi nok have, at man tilmelder sig 
generalforsamlingen. Vi har haft flere møder i vandrådet. Det vil Eigil komme ind på under eventuelt. Der var ingen indvendinger 
mod fusionen med Boulstrup, da Boulstrup afholdt deres generalforsamling. Den vil træde i kraft pr. 1. januar 2017. Jeg vil takke 
for godt samarbejde i bestyrelsen, revisorer, ansatte samt vvs og entreprenører. Det er godt at have et fast hold man kan stole på. 
Det gør arbejdet lettere og er godt for vandværket. Årets resultat: kr.108.992  
Valg: Eigil Størum genvalgt. Suppleant Michael Alrøe blev genvalgt. Revisor Robert Nielsen blev genvalgt.  
Under eventuelt fortalte Eigil Størum om arbejdet i vandrådet. Vi har været med til at lave den nye vandforsyningsplan. Der har 
været formandsmøder for at høre, hvad der rører sig i vandværkerne. 
Der har været flere møder med forvaltningen, som har været positive.  
Flemming Jensen har været med i bestyrelsen i 25 år, heraf 21 år som formand. Der var stor ros til Flemming for hans store 
arbejdsindsats med at modernisere vandværket så vi i dag har det bedste vandværk i kommunen. Der var et gratiale til Flemming. 
Men også Flemmings frue Lilly skal have ros for at hjælpe med telefonpasning. Stående bifald til Flemming.   
Herefter en let anretning. Bøf og sild.   
 
Aftale om sammenlægning af 
Dyngby Strands Vandværk og Boulstup Vandværk. 
Mellem Dyngby strands vandværk og Boulstup Vandværk indgås aftale om, at forbrugerne i Boulstrup Vandværk optages som 
medlemmer i Dyngby Strands Vandværk. 
Sammenlægningen, der er aftalt imellem bestyrelserne for de to vandværker, gennemføres under forudsætning af, at aftalen bliver 
endelig godkendt af generalforsamlingen i begge vandværker iht. vandværkernes vedtægter, samt Odder kommune. 
 
Sammenlægningen sker på følgende vilkår; 
 
1. Dyngby Strands Vandværk og Boulstrup Vandværk sammenlægges den 01.01. 2017 således at Dyngby Strands 
Vandværk bliver det fortsættende vandværk, og Boulstrup Vandværk nedlægges og medlemmerne herfra overgår til Dyngby Strands 
Vandværk som fuldgyldige medlemmer af dette selskab. 
 
2. Der er etableret forsyningsledning imellem de to vandværkers nuværende forsyningsområder. 
 
3. Boulstrup Vandværk sørger selv for alle de nødvendige tinglysninger ifm. Sammenlægningen.  
Boulstrup Vandværk indhenter kommunens accept af nedlægning og sammenlægning med Dyngby Strands Vandværk. 
 
4. Dyngby Strands Vandværk overtager alle aktiver og passiver mv. fra Boulstrup Vandværk på overtagelsesdagen. 
Herunder også Boulstrup Vandværks kartotek over forbrugere og målere samt Boulstrup Vandværks ledningsplaner, der er 
digitaliseret. 
 
5. Kvaliteten af de nuværende forsynings- og stikledninger vurderes at være ens i begge vandværker og indgår derfor 
ikke i beregningerne. 
 
6. Efter sammenlægningen sørger Boulstrup Vandværk selv for afvikling af selskabet, herunder også afregning med 
kreditorer og skat. Såfremt Boulstrup Vandværk derudover har kapital til overs, overføre beløbet til Dyngby Strands Vandværk. 
 
7. Efter sammenlægningen sker afregning efter taksterne i Dyngby Strands Vandværks takstblad. Dog sker der en 
værdiregulering idet den likvide beholdning i Boulstup Vandværk på overtagelsestidspunktet er noget mindre end Dyngby Strands 
Vandværks beholdning (beregnet pr. forbruger). Udligningen sker ved at medlemmerne fra Boulstrup Vandværk betaler max. hver 
Kr. 1.500 ved overtagelsen til Dyngby Strands Vandværk.   
 
8. Aftalen betinges af kommunens godkendelse af sammenlægningen af forsyningsområder. 
 
9. Sammenlægning blev vedtaget på Boulstrup Vandværks generalforsamling den 7. marts 2016 og på en ekstra 
generalforsamling den 14. marts 2016. 
 
10. Sammenlægning vedtaget på Dyngby Strands Vandværk den 16. marts 2016. 
 
11. Udgifter til ledningsregulering og tilslutning ved Boulstrup vandværk deles mellem parterne. Inventar der kan 
bruges følger med til Dyngby Strands Vandværk.  
 
12. Salg af grund og udgifter til lukning af boring og fjernelse af bygning holdes ude af aftalen. 
Således aftalt  
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Bestyrelsen for Dyngby Strands Vandværk                                       Bestyrelsen for Boulstrup Vandværk 
 
Den…16…marts/…2016…                 
                                                       Den…16 marts…/…2016… 
Nye vedtægter 
Bestyrelsen udvides til 5 medlemmer efter fusion med Boulstrup Vandværk.  
  
Dyngby Strands Vandværk Vandværks vedtægter Vedtægterne for vandværket blev fremlagt og vedtaget ved ekstra en ordinær 
generalforsamling den 25. april 2017.  
 
§ 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 26. juli 1958, er et andelsselskab, hvis navn er Dyngby Strands vandværk. 
Selskabet har hjemsted i Odder Kommune.  
§ 2- Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket 
fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige 
driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser 
og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.  
§ 3 - Medlemmer Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Ligeledes 
betragtes ejere af sommerhuse på lejet grund som medlemmer  
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er 
tinglyst på ejendommen.  
§ 4 - Medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af 
Odder Kommunes fastsatte regulativ.  
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.  
§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser  
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes 
solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.  
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.  
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder 
og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende 
vedtægter.  
Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.  
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den 
nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring  
Dyngby Strands Vandværk indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, 
ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.  
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.  
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling 
af anlægs- og driftsbidrag.  
§ 6 - Udtræden af selskabet Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt 
matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.  
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet 
udtræder af selskabet.  
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af 
medlemmet.  
§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere) Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge 
særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere 
skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og 
hæftelse.  
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.  
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.  
§ 8 - Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse 
til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.  
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen 
senest en måned efter regnskabsårets udløb.  
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:  
  
- Valg af dirigent - Bestyrelsens beretning - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse - Budget for det kommende år 
forelægges til godkendelse - Behandling af indkomne forslag - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Dyngby Strands 
Vandværk - Valg af revisorer - Eventuelt    
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.  
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til 
bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.  
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal 
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udsendes med indkaldelsen.  
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.  
§ 9 - Stemmeret og afstemninger Hvert medlem har én stemme.  
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme 
ved fuldmagt.  
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, 
men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne 
være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger 
er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne 
stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
§ 10 - bestyrelsen  
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære 
generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.  
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder i det afgående medlems resterende valgperiode.  
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til 
varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til 
administration, reparation og vedligeholdelse.  
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.  
Dyngby Strands Vandværk Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå 
af takstbladet.  
§ 11 - Tegningsret Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.  
Bestyrelsen kan meddele prokura.  
§ 12 - Regnskab Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.  
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.  
Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og 
bestyrelsen.  
§ 13 - Opløsning Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil 
kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal 
overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.  
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.  
§ 14 - Ikrafttræden Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juli 1958, og sidst ændret på 
generalforsamlingen den 29 marts 1999 og igen på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 
 
Generalforsamling: Boulstrup forsamlingshus 30. marts 2017   
Deltagere 52 medlemmer incl. bestyrelsen. Søren Sørensen blev valgt som dirigent. Peder Rostgaard og Kirsten Fenge blev valgt 
som stemmetællere.  
Formandens beretning: Vi har haft et godt år i vandværket. Meget, at lave dog, uden store uheld. Vi sendte vandanalyseprøver 
med indkaldelsen og de fås ikke bedre. Ingen urenheder eller pesticider. Vi har solgt 63.000 m3 plus 7450 m3 leveret til Boulstrup 
fra den 14. okt. til 31. december 2016. der hjar været et vandspild på 1%, hvilket indikerer at vores ledningsnet er tæt. I år er eltavlen 
blevet termograferet og den var fejlfri. Vi har fået to nye forbrugere plus 173 der kommer fra Boulstrup. I alt er vi 940 andelshavere. 
Vi vores bankkonti fordelt i to pengeinstitutter. Vi havde sidste år nogle frostsprængninger ved sommerhuse. Det var udendørs, men 
også 3 brud inde i husene. Et udlejningshus havde brugt meget vand. En forbrugers vandbrønd frosset to år i træk. Låget var ikke 
lagt på. Alle disse brud må ejerne selv betale og ligeledes forbruget af vand. Vi har flyttet 5 brønde, hvor der skal bygges nyt huse. 
 Efter vores kort over Pilevej skulle her være en hovedledning. Den gik i baghaven. Her var et brud grunden trærod havde kilet sig 
ind endeprop. Det kostede 15.000 kr. i gravearbejde at kortet ikke var korrekt.  Vi har haft Tvilum til at måle de nye og brønde der 
er flyttet og den nye hovedledning til Boulstrup.  Der er ca, 100 andelshavere der ikke aflæser det tilsendte aflæsningskort. Det tager 
bestyrelsen (Flemming og Eigil) ud og aflæser mod et gebyr på 150 kr. Vandværkets slambassin tømmes en gang årligt  ved Morten 
Bonde. Parkeringsplads og areal omkring vandværk passes af bestyrelsen. Vi har haft flere møder med Boulstrup Vandværk om 
fusion, samt besøg af revisor Finn der skal hjælpe os med udregning af værdien af de to vandværker i forbindelse af 
sammenlægningen. Der er indgået en aftale med Jens Jakob Bonde om køb af jord til en ny boring. Vi har søgt kommunen om en 
større vandindvinding i april måned sidste år. Det blev godkendt sidst på året. Vi indhentet tilbud fra brøndborer til en ny boring 
samt tilbud fra Xergi til teknik. Iværksættes efter 1. januar. Ledningsarbejdet ifb. med sammenlægningen har kostet 80.000 kr. vi 
har observeret tryktab. Det viste sig SL Rens suger på vandledning. Det er ikke lovligt. Vi valgte ikke at gøre noget da SL Rens 
stopper senest 1. maj dette år. Det koster lidt ekstra i år for omlægning af regnskab og fusion med Boulstrup. En eller anden form 
for aflønning af bestyrelsens arbejde debatteres på kommende bestyrelsesmøde. Lige får vi kørepenge efter køre regnskab. Ligeledes 
betales telefonpenge (B- skat). I Vandrådet er regulativ tilrettet, hjemmesiden er oprettet til brug for alle vandværker i kommunen. 
Der lavet aftale om nye priser på analyser fra firmaet Eurofins. Vi påtænker meddelelse af forbrugerne via hjemmesiden og måske 
oprette en Face book side. Vi har i år fjernet 4 brandhaner. 
 
Orientering om sammenlægning: Det betyder sammenlægningen for vores vandværk.  
Sidste år ved generalforsamlingen fortalte jeg, at vi påtænkte køb af jord til en ny boring. Dette er sket fra 1. januar 2017. Vi har 
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købt 4800 m2 jord. Vi ejer nu selv beskyttelses zonen om vores nye boring. Vi håber, at vi ikke skal købe mere jord til BNBO. Den 
4. januar begyndte boringen efter vand. Det tog 2 dage at bore 54 meter ned. Vi kom til det samme vandmagasin som de to øvrige 
boringer. Boringen er prøvepumpet og vandanalyserne er i orden og godkendt. En ny råvandsstation er tilsluttet vandværket. Der er 
lavet en ny indkørsel til råvandsstationen. Det gamle hegn om vandværksgrunden er fjernet. Nyt IT program. Vi måtte forny vores 
IT anlæg. Det kunne ikke bruges mere. Investsteringer det kommende år. Nyt hegn om vandværk, ny hovedledning til 
sommerhusene, fjernaflæsningsure og evt. se på kalkknusning af vandet for at blødgøre det. Skiftet kuglehaner der er tæret.    
Tak for godt samarbejde i både Dyngby og Boulstrups bestyrelser, samt vore ansatte, revisor samt vores gode samarbejdspartner.  
Valg til bestyrelsen: Flemming Jensen og Niels Overgaard genvalgt. Suppleant Michael Alrøe blev genvalgt. Revisor Søren 
Sørensen blev genvalgt.  
Der var forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen som lyder: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides med 2 personer, således 
at der herefter er 5 personer i bestyrelsesmedlemmer.  
Formanden Flemming Jensen begrunder forslaget med, at nu er vi 940 medlemmer. Nye andelshavere er kommet til. Der kan opstå 
sygdom i bestyrelsen. Der skal flere til at bære arbejdsbyrden. Spørgsmål fra salen. Skal Boulstrup have 2 faste pladser i bestyrelsen. 
Svaret var, at det skal de ikke. De er fuldgyldige medlemmer fra 1. januar 2017.  
Vedtægtsændringen blev vedtaget på den ekstra generalforsamling den 25. marts iflg. Vedtægterne.  
Aftenen sluttede med snak over bordene til kringle og kaffe.                  
  
Generalforsamling: Boulstrup Forsamlingshus 21. februar 2018 kl. 19.00 
Deltagere: 44 stemmeberettigede incl. bestyrelsen 
Dagsorden: 
Valg af dirigent og stemmetællere 
Søren Sørensen blev valgt som dirigent. Kim Møller og Kirsten Fenge blev valgt som stemmetællere. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor var den beslutningsdygtig. 
Formandens beretning for driftsåret 2017 
Formanden Flemming Jensen fremlagde bestyrelsens beretning.  
Beretning vedlagt protokol. Det har været et år uden store problemer. Vi har en ny boring. Der er oppumpet 84.400 m3 
drikkevand pog solgt 76.500 m3. heraf er leveret 28.000 til Boulstrup. Til næste år vil vi mangle S.L Rens således at 
Boulstrup vil aftage 25.000 m3. Vi har fået tre nye forbruger i år. Der er taget analyse prøver af vandet. Vores er helt fri 
for urenheder og pesticider også den sidst ankomne Cloridazon. 130 forbrugere selvaflæste ikke. Flemming og Eigil tog 
tørnen og aflæste de manglende vandure. Vi har haft problemer med luft i afgangspumperne. Det viste sig at 
kontraventilerne sad forkert. En gang om året får vi lavet service på filter og kompressor ved Silhorko. Det viste sig at 
filtermaterialet voksede. Vi ændrede på skylningen så pumpen ydede mere. Problemet var løst. Vandværksgrunden er 
planeret og der er sået græs. Eigil og jeg har deltaget i kursus om nye regler for It- sikkerhed. 
 Nye investeringer: En ny ledning fra vandværk til stranden. Automatisk vandudskiller, fotografering af borerør, samt 
alarmer ved boringer og vandværk. Spørgsmål til beretning:    
Ove Nielsen omtalte manglende vandtryk. Ole Nielsen spurgte til forhøjet ammonium. Flemming 
svarede, at vi kører med normalt tryk. Kunne være installation i din varmtvands beholder. Til Ole Nielsen. Vi har 
arbejdet med filter og skyllepumpe, som har givet en forhøjelse af ammonium. Vi har årsservice i maj ved Silhorko. Jan 
Aagård ønskede mere orientering på hjemmeside ved stop på vandværket. Det vil vi efterkomme. 
Det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse. Godkendt. Uændret vandpris 3. kr. pr. m3 
Sagsfremstilling: Kirsten Fenge fremlagde budget 2018 og 2019. Godkendt 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg Eigil Størum. Modtager genvalg. 
Sagsfremstilling: Da vedtægterne er ændret til fem medlemmer i bestyrelsen skal der vælges to nye medlemmer. 
Bestyrelsen foreslog Claus Christensen og Svend Åge Sørensen. Arne Thomsen foreslog sig selv. Derfor blev der 
skriftlig afstemning. Arne Thomsen blev ikke valgt. Øvrige valgt. 
Valgt: Eigil Størum, Claus Christensen og Svend Åge Sørensen. 
Bestyrelsen herefter: Flemming Jensen Niels Overgård. Eigil Størum, Claus Christensen og Svend Åge Sørensen. 
Valg af suppleant: På valg er Michael Alrøe. Michael valgt 
Valg af revisor: På valg Robert Nielsen. valgt 
Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 
Evenuelt: Peter Andersen var betænkelig ved omtalte ændringer i pumpe systemet, som omtalt i 
beretningen. Flemming svarede, at det var godkendt af Grundfos. 
Eigil Størum orienterede om arbejdet som formand for Odder Vandråd. 
Generalforsamlingen startede spisning. Sildemad og smørrebrød, og en enkelt snaps. 
 
Andelshaver ringede i maj. 
Forleden havde Eigil den glæde at blive ringet op af en andelshaver. Han ville gerne se Dyngby vandværk sammen med 
sine to børn. De ville vide, hvor kommer vandet fra. Vi henter grundvandet 55 meter nede i jorden. Vandet føres videre 
til filtre, der renser vandet. Herefter sendes det ud til forbrugerne i et ledningsnet. Grundvand er ikke bare grundvand. 
Vandets kemiske sammensætning varierer fra sted til sted. Vandet optager kemiske stoffer fra sine omgivelser og 
transporterer dem videre i vandkredsløbet.   I atmosfæren kan regnvandet optage kuldioxid (CO2) . Der kommer røg fra 
skorstene og fra bilernes udstødningsgas. Vi påvirker også grundvandet med forurening fra industri og fra landbrug. 
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Salt fra saltning af vejene. I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi kun foretager en 
simpel rensning inden det forlader vandværkerne. Politikkerne lovgiver for beskyttelse af drikkevandet. I Odder er det 
kommunen, der har tilsynet med vandværkerne. Vi har godt og rent drikkevand i Odder. Jeg viser gerne andre vores 
decentrale vandværk.   
 
Generalforsamling: Boulstrup forsamlingshus. Dato: 27. marts 2019 
Deltagere: 62 personer incl. Bestyrelsen. Generalforsamlingen startede med smørrebrød. 
Dagsorden: 
Valg af dirigent og stemmetællere 
Beslutning: Gunnar Jørgensen blev valgt som dirigent. Kim Møller og Karen blev valgt som stemmetællere.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.  
Beretning ved formanden. Det har været et aktivt år med flere udfordringer. Svend Åge Sørensen flyttede fra 
Boulstrup, derfor indtrådte suppleanten Michael Alrøe i bestyrelsen. Velkommen til. Vi har rent vand fri for pesticider 
også de sidst ankomne, som vi skal teste for: Triasol og cloridazon. Vi har oppumpet 84.ooo m3. Vi har haft et spild på 
5 %. Der er brugt 48.000 kg Watt. Vi havde et vandstop den 30. april. En trykregulator var stoppet.  5 kuglehaner er 
udskiftet grundet tæring. 6 stk. anboringer har været utætte. 6 målerbrønde er ført til skel. Der fjernet 2 brandhaner. 
Brandvæsenet betaler udgiften. Vi har investeret i en ekstra kompressor. Vi kan nu køre parallel drift uden stop. Hegnet 
omkring vandværket er fjernet. Det var slidt og grimt. Vi har derfor installeret alarm på boringer og vandværket. Der 
investeret i en robot plæneklipper, som vi glæder os til den skal holde arealet klippet. Vi har flyttet en hovedledning i 
Bjergager. Nybyggeri på grunden. Ledningen var ikke tinglyst. Det kostede 40.000 kr.  
Fra vandværket til stranden har vi lagt en ny 110 mm hovedledning på 500 meter. Vandledningen er tinglyst. Der har 
været 110 andelshavere som ikke har selvaflæst. En tør sommer har testet vort anlæg. Der er pumpet op til 500 m3 på 
et døgn. Der er lige til grænsen, hvad vi kan producere.  
Vi har haft teknisk udvalg på besøg. Formanden Ole Lyngby og direktøren Kasper. De roste vort værk. Vi diskuterede 
BNBO, som kommer senere ved lov. Vi har aftalt med 4 forbrugere, hvor der skal tages vandanalyserprøver efter nye 
regler fra Miljøstyrelsen. Vi skiftede vandure i 2012, så vi skal snart skifte dem igen. Vi kan vælge at få E.ure. Det vil 
koste ca.1 million kr. Vores vandledninger i Saxild området er af dårlig kvalitet og går let i stykker. De er 50 år gamle. 
En renovering kan komme på tale. Vi varsler derfor en stigning af de faste afgifter. Vi vil i bestyrelsen undersøge 
muligheder for udsendelse af regninger og nyhedsbrev, samt indkaldelse til generalforsamling via internettet. 
Formanden fortalte, at han havde været på kursus omhandlende fjernelse kalk i drikkevandet og blødgøring af samme. 
Det vil ikke være aktuelt for vores vandværk. Vi har en hårdhedsgrad på 15. På sjælland er der vandværker der fjerner 
kalk i vandet. Det er meget dyrt at bruge et sådant anlæg. Der er også kalkknusere på markedet.  
Vi har skiftet bogholder pr. 1. januar 2019 til revisionsfirmaet Christensen og Kjær. Beklageligvis har vi haft problemer 
med afgående firma om overflytning af data og andre problemer.  
Vi glæder os til det nye samarbejde. Dorthe bliver vores kontakt person.  
Søren Sørensen blev hædret for sit arbejde som valgt revisor i 40 år. Flemming takkede Søren og overrakte Søren 2 
flasker rødvin. 
Valg: Der var genvalg til Flemming Jensen og Niels Overgård Sørensen. Der skal være nyvalg . Suppleanten Michael 
Alrøe er indtrådt i bestyrelsen ved Svend Åge Sørensens afgang. Nyvalgt suppleant: Børge Ravnholt Christensen. 
Revisor Søren Sørensen genvalgt.  
Under eventuelt: Eigil orienterede om Vandrådets arbejde.  Der var samarbejde med forvaltningen om tiltag for 
beskyttelse af grund- og drikkevand. Orientering om lovgivning for vandværkerne i kommunen med den nye 
drikkevands bekendtgørelse. Den vil blive en økonomisk byrde for de mindre vandværker, da der skal 
l tages mange flere vandanalyse prøver.   
 
Generalforsamlingen den 27. august 2020 i Boulstrup forsamlinghus 
Deltagere: 27 personer incl. Bestyrelsen. Generalforsamlingen startede med smørrebrød. 
Valg af dirigent:  
Beslutning: Gunnar Jørgensen blev valgt som dirigent.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.  
Formandens beretning: Velkommen til den årlige generalforsamling. Selv i disse Coronatider er det rart at se, at der 
er nogle, der har tid til at til at komme til generalforsamlingen. Selv med flere udsættelser vi har måttet foretage. 
Takstblad, informationsbrev og indkaldelse til generalforsamling vil fremover stå på regningen. Det er den måde, vi kan 
spare porto. Der vil også være info på vores hjemmeside- Dyngby Strands Vandværk. 
Sidste år udpumpede vi 76.000 m3 og vi solgte 67.000. Det giver et spild på 11 %. Sidste år havde vi et spild på 5 %. 
Vi har ledt mange steder efter lækager. Vores nat forbrug er normalt. Der er ikke fundet lækager. På Rekreationshjemmet 
havde de et forbrug efter vanduret på 800 m3. Her må de have haft et uheld. De var ikke selv klar over det. 
Ledningsreparationer: Vi har skiftet tre anboringer, 6 stk. kuglehaner udskiftet i vandbrønde, 2 stk. hovedstophaner 
skiftet, to ledningsbrud på rør, samt en der var gået op i limningen fra en reparation før vores tid. Der var 70 cm jernrør 
mellem plastikledningerne som også var påsat med spændbånd. Den var tæret op. Bare sådan et brud koster 10.000 kr. 
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Samtidig var ledningen også indtegnet forkert på kortet. En af den slags mere ved Magnusvej, hvor der skulle bygges et 
nyt hus. Vandledningen lå midt på grunden under det gamle hus. Vi måtte flytte ny ledning til skel. Det kostede 30.000 
kr. Det siger lidt om, hvor vigtig det er at tegningerne er korrekte, og at vi får vandbrøndene til skel. Vi har i året brugt 
46.700 kW el. Det svarer til 69 øre pr. m3 vand. 
Vandanalyser. Der kommer mange nye pesticider, vi skal teste for. Vi har ikke antydninger af pesticider og har aldrig 
haft det. Det koster 35.000 kr i analyseomkostninger. Et beløb der vil stige endnu mere fremover. En NIRAS analyse 
viser at vort fælles vand er over 50 gammel.  
Vi har ikke haft driftsstop det forgangne år. Vores pumper og filteranlæg fungerer optimalt. Vi har firmaet Silhorko til 
at lave service på vandværket. Så vi hele tiden har et anlæg der fungerer optimalt. 
Eltavlen bliver efterset en gang hvert andet år ved en termofotografering. Den fungerer korrekt. Vi får rabat på TRYG 
forsikringen, når vi kan vise beviset på fotograferingen. Rentvandstanken skal efterses i 2021.  Det skal den hvert femte 
år, hvor en dykker fra firmat FK DYK ser efter revner og sprækker og støvsuger for okker. 
Der har værer tre ubudne gæster, som gravet vores vandledning over. Det var Hølken Camping, Dyngby by og på 
Plantagevej. Det er fremmede entreprenører. De skal selvfølgelig selv betale omkostningerne. 
Et lyn ødelagde vores relæ til telefonen. Vores eltavle var der ikke sket noget med, da den er transistent beskyttet. Vi 
har købt en koldlufts tørrer til kompressorens lufts anlæg. Vi kan herved undgå, at bakterier kan komme ind i vandet 
udefra. Ca. 9000 kr. kostede den.  I forbindelse med oprensning af Spongså ramte Vej og Parks traktorfører vores 
vandledning. Den var ikke gravet dybt nok ned. Vi etablerer en ny hovedledning næsten fra Strandparksvej til Nordager 
2. Nu er den 2 meter under spongsåen. Det skete med en underboring, som Morten Bonde skaffede. Det er nu en 
begyndelse til en ny hovedledning til Saxild, som på sigt skal forbindes til krydset ved Lillemosegården. Det er en 
forberedelse til evt. nye sommerhuse ved Chr. Pedersensvej og Saxild.  
Den 18. februar har Regionen sat en rensning af jordforureningen ved SL. Rens i gang. Pris ca. 15 mill. De er nu holdt 
op med at ved at revaluere på resultaterne og har lavet nogle boringer for at efterprøve virkningerne. Regionen mener, 
de har oprenset mere end forventet. Vi får en rapport når der færdige. Dejligt at vide at forureningskilden nu er væk. 
Vi har haft et arbejdsmøde med den nye direktør i odder Vandværk. Det var et godt møde og vi påtænker måske et 
samarbejde om indkøb af EL sammen. Vi har haft et møde med borgmester, udvalgsformand og kommunaldirektøren. 
De ville gerne se, hvordan vi driver vores vandværk. Det var et godt og fint møde hvor vi fortalte om vores vandværk. 
Næste år etablerer vi nye fjernaflæsnings ure. Vi forventer start ca. 1. april 2021. Der bliver også skiftet 
tilbagestrømningsventil og dårlige kuglehaner i vandbrøndende bliver skiftet.  De steder, hvor der er fyldt meget jord 
på omkring brøndene, således at smeden ikke kan skifte e-uret, kommer forbrugeren selv til at betale for de ekstra 
omkostninger i forbindelse med udskiftning. Regulativet beskriver hvordan vandbrønden skal være tilgængelig. 
Vi skal have et møde Kamstrup den 3. september 2020 om køb af e-urene, og hvor meget teknik vi vil have. Det er et 
dansk vandur, som vi mener  er det bedste på markedet. Prisen på vandurene bliver omkring 1. mill. kr. Hertil kommer 
isætning og udskiftning af kuglehaner, hvor det er nødvendigt. Sidste år meddelte jeg det var tid at udskifte urenene. 
Så er der noget der hedder BNBO, som er boringsnære beskyttelses områder. De større vandværker i kommunen bliver 
inden for 2 år, tvunget til at købe, leje eller forpagte et areal udpeget af miljøstyrelsen. For vores vedkommende drejer 
det sig om 4 ha. Vi forventer forhandlinger med lodsejeren, der er Nordic Seed.  
Ellers vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg synes også at bestyrelsen er bredt fordelt i området. 
Arbejdet er fordelt på kasserer, sekretær, en IT mand og en til Vandrådet. Resten ordner formanden. Også tak til 
Christensen & Kjær, specielt en særlig tak til Dorthe. Vores folkevalgte revisorer, Hov vvs Lars og Jens, Morten Bonde, 
Tvilum og Odder EL Alt fungerer normalt, så stor tak til alle.  
Regnskabet blev fremlagt af Finn Brogaard. Der var en balance på 4.296.310 og en underdækning på 48.456 kr.  
Valg: Eigil Størum blev genvalgt, Michael Alrøe blev genvalgt  og Klaus Christensen blev genvalgt. Revisor Robert 
Lund blev genvalgt. 
Eventuelt her orienterede Eigil om arbejdet som formand for odder Vandråd. Rådet havde indhentet tilbud på 
vandanalyser ved to firmaer. Vi sagde farvel til Eurofinn og goddag til AnaLytech der var det billigste. Vi har kontrakt 
med dem de næste tre år. Vi arbejder med at revidere regulativet som er vandværkets lov. Beredskabsplanen skal også 
revideres.  
Flemming oplyste herefter at Eigil har 25 års jubilæum. Her er Flemmings ord til Eigil.  
Flemming ønskede at disse ord skulle med i erindringen. TAK Flemming. 
 
Kære Eigil  
Tillykke med de 25 år. Jeg synes de 25 år er gået hurtig og godt. Jeg husker tydelig generalforsamlingen, hvor du blev 
valgt. Den daværende formand i bestyrelsen var noget overrasket over valget. Inden da havde du været revisor og 
suppleant fra 1976 og frem. Mest som revisor frem til valget til bestyrelsen. Du blev foreslået til bestyrelsen og valgt i 
1996. Du har gjort et godt stykke arbejde i alle årene. Du er altid frisk og forstående for nye ideer, og de tiltag vi har 
gang i, og de investeringer der bliver foretaget. Man kan altid regne med dig, og du bakker op om de nye ting vi har 
gang i. Du var også med da vi besluttede at bygge nyt vandværk. Vi var alle tre enige om, hvordan det skulle se ud og 
den eknik der skulle være i det. Med tiden blev du mere og mere interesseret i vandværkets drift.  
Politisk førte du dig frem og vi aftalte at du skulle overtage pladsen i Vandrådet. Du og jeg har haft mange og lange 
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samtaler om hvordan vi kunne påvirke Vandrådets virke til gavn for alle vandværker i kommunen. Vi havde ideer om 
hvordan små vandværker kunne sammenlægges. Du har gjort et stort arbejde i Vandrådet med kommunens forvaltning. 
Du har fået Odder Vandværk med i Vandrådet igen. –Godt gået. Efter hånden er du blevet mere grøn- du er med i Grønt 
Råd i kommunen. Det smitter lidt af her og der. Du går ind for blomster og bier i din egen have og på vandværksgrunden. 
Her har vi en robot kørende, så bierne må nøjes med hvidkløver. Det går nok an.  
Jeg vil slutte med at sige tak for et godt samarbejde til Eigil og Merethe gennem alle årene.    
 
Generalforsamling den 25. august 2021 Boulstrup Forsamlingshus  
Ordinær udskudt generalforsamling den 25.august 2021 i Boulstrup forsamlingshus med vedtægts ændring 
på dagsordenen. 
Fra bestyrelsen deltog: Flemming, Niels, Michael, Klaus og Eigil og Finn Brogaard fra Revisonen. 
Der deltog 29 andelshavere. 
Generalforsamlingen startede med sild og smørrebrød. Dertil drikkevarer. 
Gunnar Jørgensen blev foreslået og valgt. Gunnar konstaterede, at generalforsamling var lovligt varslet efter 
vedtægterne og derfor beslutnings dygtig. Det været opslået på vandværkets hjemmeside, og der havde 
været en annonce i Odder Avis den 4. august.  Generalforsamling har været udskudt grundet Covid. 
Bestyrelsen besluttede på et tidligere bestyrelsesmøde at afholde det den 25. august. Eigil valgt som sekretær 
Formandens beretning: Velkommen til generalforsamling lidt forsinket grundet covid19. Vi håber det 
bliver mere normale tider næste år. Vi er nu 970 forbrugere i vandværket. Der kommer stadig nye 
forbrugere til. Vi har udpumpet 78.000 m3 heraf er solgt 74.000 m3. Her er et spild på 5% incl. skylning. 
Elforbruget er på 47.170 kgw. Det svarer til 63 øre pr udpumpet m3 vand. Vi kom gennem året uden større 
problemer og udgifter og fejlfri vandanalyser. Vi havde dog et par frostsprængninger og defekte anboringer. 
Der var flytning af målerbrønde grundet nybyggede sommerhuse. Vi har bestilt de nye e-vandure til levering 
i april/maj 2021. Vi havde som sædvanlig 140 forbrugere der ikke havde aflæst deres vandur. Det koster 150 
kr. Flemming og Eigil aflæste urene i dejligt vejr.  
Da vi kom ind i januar 2021 var de nemme tider forbi. Vinteren kom og vi fik 5 frostsprængninger alle hos 
forbrugerne. Her spild fra 10 m3 til 200 m3. Flemming og Eigil brugte en del tid på at lokalisere utæthederne. 
Vi har fået fjernet de sidste brandhaner. Bl. a den ved foderstoffen. Her fik vi lavet en udskylningsbrønd så vi 
kan skylle 100 meter nødforsyningsledning til Odder vandværk. 
Trængte i den grad til at blive skyllet. Vi har også en nødledning til Odder vandværk på Præsteagervej i Saxild. 
Sammen med Odder vanværk og kildepladsen har vi lavet en indkøbsaftale om køb af el. håber det giver en 
besparelse.  
Vi startede med isætning af vandure den 12. april 2021 og det er gået efter vore beregninger. Vi mener, vi er 
færdige i september. Vi har 50 ”syge” kuglehaner, der skal skiftes.  
Vi fik dog et problem, da den anden levering kom, havde Kamstrup glemt at påsætte stregkoder på kassen 
med ure i. Derfor kunne vi ikke bruge det program, som vi havde købt af Rambøl. Kamstrup sendte de 
manglende stregkoder, som Flemming, Lilly og Eigil satte på 450 ure. Kamstrup betaler et vederlag.  
Ved den sidste vandanalyse havde vi et forhøjet aggressiv CO2. Det skyldes manglende kalk i filtermassen Vi 
fik kontaktet Silhorko, der anbefalede skift af hele filtermassen. Det er normalt efter 10-12 år at filter- sandet 
skal skiftes. Det er nu skiftet til en pris på 60.000 kr. Samtidig skiftes dyserne til udluftning. Vi havde lejet et 
UV anlæg for at sikre os, at der ikke kom kim eller coli i drikkevandet ved processen. Prøverne viste også at 
vandet var rent. Vi hat fået lavet tv inspektion af vores færdigvandsbeholder. Jeg og Eigil fulgte operationen, 
mens en dykker inspicerede og sugede okkerslam op fra bunden. Der var ingen anmærkninger i operationen. 
Vi får dette gjort hvert femte år. Pris 25.000 kr. Der ar arbejdes stadig med BNBO planerne. Vi skal først være 
færdige med udgangen af 2022.  
Jeg nævnte på sidste års på generalforsamling, at vi vil lave en ny hovedvandledning fra Lillemosegård til 
Spongsåen. Derved er vi klar til de nye sommerhuse ved Chr. Petersensvej. Der kommer måske også 
ferielejligheder ved rekreationshjemmet. Vi påtænker også en ringforbindelse fra Korsvadsgaard til Boulstrup 
by. Det vil give større forsyningssikkerhed for Boulstrup by. 
Vi skal have opdateret vores tegninger for flyttede vandledninger og vandbrønde. Det står Tvilum for.  
Regulativet er blevet reguleret og godkendt. Det er vandrådet, der har arbejdet med det.  
Der skal lyde en tak til bestyrelses kollegaer og revisionen, samt vores bogholder en stor tak for året der gået.   
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Jensen villig til genvalg. Niels Overgaard villig til genvalg. Der 
var ikke andre forslag. Flemming Jensen og Niels Overgaard blev valgt for to år.  Valg af suppleant: Jan 
Aagård.  Valg af revisor: Søren Sørensen valgt. 
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Generalforsamling den 29 marts 2021 i Boulstrup Forsamlingshus  
Ordinær generalforsamling den 29. marts 2021 i Boulstrup forsamlingshus.  
Fra bestyrelsen deltog: Flemming, Niels, Michael, Klaus og Eigil og Finn Brogaard fra Revisonen. 
Der deltog 31 andelshavere. 
Generalforsamlingen startede med sild og smørrebrød. Dertil drikkevarer. 
Gunnar Jørgensen blev foreslået som dirigent og blev valgt. Gunnar konstaterede, at generalforsamling var 
lovligt varslet efter vedtægterne og derfor beslutnings dygtig. Eigil Størum sekretær. 

Velkommen til Dyngby Strands Vandværks ordinære generalforsamling. Som I har bemærket bliver det 
holdt til tiden i år. Det er også nemmere, at følge den normale årstid til det.  
Vi har haft et rimeligt godt år - meget at se til. Det meste var nu selvvalgt, og andet ikke, men vi kom nu 
godt ud af det alligevel. Som jeg nævnte sidste år på generalforsamlingen - startede vi isætningen af nye 
vandure den 12. april - og vi blev næsten færdig til sommerferien. Vi manglede cirka 50 stykker, der skulle 
vi også udskifte kuglehanerne i vandbrønden, de var rustet eller tæret ved håndtaget. Her skulle vi have 
lukket for vandet ude i hovedrørene i vejen. Der var også nogle, der fik hævet vanduret i vandbrønden, da 
der var lagt så meget jord på omkring vandbrønden - så smeden ikke kunne nå vanduret. Armene var for 
korte ☺ ☺ ☺Dette skulle forbrugerne selv betale for. Udskiftning af vand ure - reparation af kuglehaner, 
aflæsnings udstyr, har kostet cirka 1,2 millioner kr. Vi var færdige omkring d. 29. okt. Vi har også udskiftet 
og repareret 6 hoved stop haner, der var utætte. Som før omtalt har vi nu etableret en ny hovedledning fra 
Lillemosegården til Spongsåen - cirka 700 meter. Nu har vi en stor hovedledning fra vandværket til Saksild. 
Der er 3 stop haner fra denne ledning inden Saksild, så vi kan lukke af for hvert et område, næsten som en 
motorvej. Det kostede cirka 260.000 kr. Dertil kommer en tinglysning til cirka 50.000 kr. Den nu forberedt 
til at kunne forsyne de cirka 70 nye sommerhuse ved Chr. Petersens vej. Dertil kommer der måske cirka 100 
ferielejligheder ved det gamle plejehjem, der også skal bruge vand – det er vi klar til.                                      
Vi har også fået opdateret vores vandledninger og brønde digitalt. Der sker hele tiden ændringer, som vi må 
følge med i. Det er nu også lovbefalet, da vi er med i ledningsregistreringsoplysninger. Det er Thvilum i 
Odder, som vi bruger til det. På vandværket fik vi udskiftet filtermateriale i begge for filtre. Sandet havde sat 
sig lidt fast, så skylningen ikke var optimal. Vi fik bemærkning på aggressiv C02, en form for kalkmangel i 
filteret. Det er  Silhorko, der kan hjælpe med udskiftning af filtersandet og sammensætningen af det nye 
filtermateriale. En udgift på cirka 60.000 kr. Vi havde også lånt et UV-anlæg til den første uge, efter 
udskiftningen til analyse. Prøverne var i orden, det gik nu fint. Dernæst fik vi renset vores reservoir - og 
efterset. Det gør vi hvert 5 år, for at se, om der er kommet eventuelle revner eller anden indtrængning af 
vand ude fra. Det kostede cirka 35.000 kr.  
Vi har også eftersyn af alle filtre og rør - og kompressorer en gang årligt - samt udskiftning af nogle 
kuglehaner ved filtre, som var blevet utæt. Det er også Silhorko, der kan det. Udskiftning af vores TDC-
forbindelser, der var blevet ustabile - nu har vi Aura med fibernet. Det er fint og hurtigt, og så kostede det 
ikke noget at skifte, bortset fra et par relæer ved el-tavlen. Aflæsningen af de nye vand ure, har været 
Michaels opgave. Det har gået rigtig godt. Han har nu også fået noget erfaring. Der er altid noget at lære - 
ved at tage nye ting i brug. Nogle få brønde, skal man helt tæt på - især hvis de er fyldte med vand.  
Efter den første frost var ophørt, var der 2 frost sprængninger inde i husene. Dem kunne Michael opspore 
med vores aflæsningsudstyr. Det har aldrig været så nemt som nu - at finde et vandbrud. De 2 forbrugere var 
meget glade for, at vi så hurtigt fandt deres vandbrud. Det må være det - vi kalder service. De cirka 140 
forbrugere, der ikke selv havde fået læst deres vandur af de senere år - har haft det nemt nu - hvor 
vandværket selv aflæser vand urene. Aflæsningsgebyret får vandværket så heller ikke nu, det var cirka 
25.000 kr. Vi udpumpede sidste år 84.686 m3 - vi solgte 84.441 m3. Vi havde et spild på cirka 2%. Vi har 
brugt 50.000 kg watt til det - det er cirka 59 øre per m3. Boulstrup og Bjergager har brugt 26.778 m3. I år er 
der 13 måneder i aflæsningen, da aflæsningsdatoen er rykket til den 1/12. Vi har ikke hævet prisen i år.  

Det kan nok ikke lade sig gøre til næste år, da elprisen og kommende BNBO - og alt andet stiger også 
meget, så der vil helt sikkert komme en prisstigning. De seneste analyseprøver, vi lige har fået, er ekstremt 
flotte - ingen pesticider, heller ikke de sidste nye Pfas eller andre analyseprøver - er der noget i. Det betyder 
at vores filter er i orden. Næste års investeringer kan være den føromtalte vandledning fra Hølken til 
Boulstrup som ringforbindelse. En anden kan være etablering af solceller til vandværket. Vi har forespurgt 
et par firmaer. De siger, at markedet lige nu er kaotisk. Alle vil have solceller. Vi bliver advaret om de 
mange nye firmaer, der kommer frem. De er ikke alle er lige seriøse. Vi er blevet anbefalet, at tænke os godt 
om inden køb. 
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Vores medlem i bestyrelsen Eigil Størum - har lavet en bog / hæfte om Dyngby Strands Vandværk. Bogen 
begynder i 1958 og frem til i dag. Der er referater fra bestyrelsesmøder, formandsberetninger - 
generalforsamlinger og andet. Bogen er sat på vores hjemmeside, så kan I selv læse den der. Det er rigtig 
fint arbejde. Ellers vil jeg sige tak for godt samarbejde til bestyrelse – vandværkspasser – revisor - bogholder 
- samt vores VVS- og entreprenører og andre, som vi har haft samarbejde med. Det har alle være gode 
samarbejder.                                                                                                                                                     
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Eigil Størum villig til genvalg. Michael Alrøe villig til genvalg. Klaus 
Christensen villig til genvalg.  Der var ikke andre forslag. Eigil, Michael og Klaus blev valgt for to år.  Valg 
af suppleant: Jan Aagård.  Valg af revisor: Robert Lund Nielsen blev genvalgt.  

Aftenen sluttede med hyggesnak. 
 
 
 
Artikel i Vandposten november 2021 
Direktør Susan Munster fra Danske Vandværker spurgte os om vi kunne være interesseret i en artikel i 
vandposten i november. Det sagde vi ja til. Journalist Dorthe Rasmussen kontaktede os og vi aftalte en tid, 
hvor Dorthe kom på vandværket. Vi havde rundstykker og kaffe klar. Her er, hvad der kom ud af mødet. 
 
BNBO trækker tænder ud 
Af Dorthe G. Rasmussen, pressemedarbejder på besøg hos Dyngby Strands Vandværk. 
Vi er jo en fødevarevirksomhed. Så tydelig er meldingen, når du træder ind på Dyngby Strands Værkværk, 
og af samme grund ligger der altid de for vandværksfolk meget velkendte blå futter parat lige ved 
indgangen. Vandposten har sat henholdsvis formand for Odder Vandråd og formand for Dyngby Strand 
Vandværk stævne for at høre nærmere om arbejdet med at få implementeret den politiske aftale om 
beskyttelse af de boringsnære områder. 
 
Kommunen skal stå for forhandlingerne 
Eigil Størum, som udover at være formand for Odder Vandråd også er sekretær på Dyngby Strands 
Vandværk, forklarer: 
“Vi har selvfølgelig diskuteret BNBO i regi af Odder Vandråd, det er jo vigtigt at få afklaret, hvordan vi 
bedst muligt samarbejder med forvaltningen og lodsejerne. Skal vi for eksempel købe jord? Eller skal vi 
hellere forpagte? Vi kunne også overveje at leje jorden.  Der er mange spørgsmål, som en 
vandværksbestyrelse skal forholde sig til. Odder Kommune var ret hurtig til at gå i arbejdstøjet, men vi har 
helt fra starten tydeligt og klart meldt ud til kommunen, at det ikke er os, som skal stå forhandlingerne. 
Heldigvis har de hørt budskabet, og kommunen hyrede NIRAS ind til at stå for opgaven. Helt fundamentalt 
har vi naturligvis en positiv indstilling til, at vi skal beskytte vores boringsnære områder, men der skal sættes 
en pris på jorden, som alle kan være tilfredse med.”  
Formanden for Dyngby Strands Vandværk supplerer: 
“Det er meget vigtigt for os, at vi kan se vores naboer i øjnene, netop derfor er det godt, at forhandlingerne 
finder sted lokalt. Vi kan som regel tale os til rette om tingene”, fastslår Flemming Jensen. 
Efterlyser større politisk forståelse  
I forbindelse med BNBO-arbejdet er der løbende kommet vejledninger. Og i juni sidste år kom der en 
vejledning, som beskrev en ny beregningsmetode. “Vi var i tvivl om, beregningerne på BNBO hos os var 
korrekte, og vi blev derfor enige om, at vandrådet skulle sende et brev til forvaltningen og bede om en 
genberegning. Det blev gjort, og det viste sig, at de første beregninger var for store, da Niras genberegnede 
arealerne efter den nye metode. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at vejledningerne generelt har været lagt 
tid om at blive udarbejdet. Når vi skal implementere sådan noget som det her, er det vigtigt, at vejledninger 
er færdige og helt på plads, så alle parter kender vilkårene. Jeg synes, at politikerne bør kigge indad og 
respektere, at det tager tid, før politiske aftaler bliver implementeret – specielt når det halter med 
vejledningerne”, fastslår Eigil Størum, formanden for Odder Vandråd og understreger, at der nu er opnået 
enighed om størrelserne på BNBO og afgivet tilbud til lodsejerne. Men at sagen har fyldt meget i Vandrådet, 
skal ingen være i tvivl om. 
 
Vandværk klædt på til fremtiden 
Og når først BNBO er på vej til at falde på plads, kan samtalen på vandværket bredes ud til også at handle om 
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andet og mere end BNBO.  
Både Eigil Størum og Flemming Jensen er enige om, at det ikke længere er nok bare at drive vandværk 
“ligesom vi plejer”. Det er enormt vigtigt at være både visionær og ambitiøs, og forsyningssikkerheden er som 
bekendt altafgørende. Vandværket udpumper årligt omkring de 75.000 kubikmeter vand fordelt på cirka 1.000 
forbrugere: 
“Vi har masse af rent vand, så på den front er vi ikke bekymrede over fremtiden. Vores vandspild ligger 
omkring tre til fire procent, og vi sætter en ære i at reagere hurtigt og effektivt, hvis noget går galt. Vi har 
skiftet over til digitale målere, og vi øger antallet af forbrugere, da der bliver bygget flere og flere sommerhuse.  
Vi er ved at få lagt en ny hovedledning med tre tilgange, som kan afbrydes uafhængigt af hinanden. Populært 
sagt kan man sige, at motorvejen er godt beskyttet med tre afkørsler, som kan spærres af, hvis det skulle blive 
nødvendigt”, fortæller Flemming Jensen og fortsætter: 
“Hos os bruger vi så vidt muligt altid lokale leverandører. De kender os og ved, at vi vil have kvalitet. De 
kender også vores vandværk rigtig godt, og det gør mange ting nemmere.  Det er faktisk min ambition at 
efterlade et vandværk, hvor den nye formand ikke skal røre en finger de næste 25 til 30 år, fastslår en 
storsmilende Flemming Jensen.   
 
Kommunes arbejde med BNBO skriver vandposten videre. 
Som led i ”Aftale om finansloven for 2012” blev der afsat 20 mio. kroner årligt i 2012 og 2013 til 
kommunernes arbejde med at udlægge boringsnære beskyttelsesområder. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven har 
kommunen mulighed for ved påbud eller forbud at fastsætte konkrete beskyttelsesforanstaltninger i BNBO. 
Berørte lodsejere vil blive fuldt kompenseret for det eventuelle tab, et krav vil medføre, og erstatningen betales 
af vandværket. Inden kommunen giver påbud eller forbud, har vandværket mulighed for at indgå frivillige 
aftaler med lodsejerne.  
Der blev etableret en tilskudspulje, som kunne søges af kommunerne til at gennemføre BNBO udredninger. 
Odder søgte om tilskud i 2012 og fik tilsagn året efter.  
Kommunen indgik kontrakt med Orbicon om BNBO-udredning. Der blev udarbejdet handleplaner for 15 
vandværkers kildepladser. På et udvalgsmøde i august 2014 blev handleplanerne samt prioritering af 
vandværkerne godkendt. 
Regeringen indgik i januar 2019 en ny tillægsaftale, som blandt andet omhandler reduktion af risikoen for 
nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder. Aftalen betyder: 
 • At kommunerne over de næste tre år pålægges at gennemgå BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af 
jord eller brug af lokale sprøjteforbud. 
• At lodsejerne kompenseres for tabt indtægt, og udgifterne betales af vandforbrugerne. Det vil føre til en lidt 
højere vandregning – cirka 8 – 12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. 
• Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt sprøjteforbud. 
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttede i februar 2019, at arbejdet med BNBO skulle fremskyndes, 
hvorfor forvaltningen skulle udarbejde konkret handleplan for arbejdet inden udgangen af juni.  
Handleplanen blev udarbejdet i samarbejde med Niras og gennemgået på et ekstraordinært udvalgsmøde i maj 
2019 og godkendt i juni. I forbindelse med det videre arbejde udarbejdede Niras en risikovurdering for 
udvalgte vandværker, som blev godkendt af udvalget i april 2020. Der har været afholdt møder med 
vandværkerne omkring indsatser ved deres boringer, og Odder Vandråd har også været involveret i arbejdet.  
Kilde: Odder Kommune 
 
Historik om BNBO 
Der er afholdt møder mellem lodsejere, repræsentant fra vandværker og Niras for Dyngby Strands Vandværk 
og Odder Vandværk, Boulstrup. 
I uge 20 og 21 forventes det, at der bliver afholdt møder med vandværkerne - Hundslund Vandværk, 
Kildepladsen Troldbjerg, Odder Vandværk, Ulvskov og Vandværket Skovkilde.  
I henhold til tidsplan på sidste MTK-møde den 23.03.2021 gives der en orientering om status på det videre 
arbejde med BNBO. 
Forvaltningens bemærkninger 
Der er indkommet positive tilbagemeldinger fra enkelte lodsejere om deltagelse i møder. 
 
Der har været afholdt møder med lodsejere og repræsentant for Dyngby Strands Vandværk og Odder 
Vandværk samt Niras. Der har være blandet udmeldinger (positive og negative) på møderne. 
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Udvalget ønsker forhandlinger med lodsejere tilendebragt og rapporten fra NIRAS forelagt udvalget i august 
2021. Alternativt vil udvalget indstille til Byrådet, at Miljøbeskyttelseslovens § 24 bringes i anvendelse. 
 
 

 
 
 

Foto af Flemming og Eigil taget til Vandposten 
 
 
 

Sådan ser en behandlet dagsorden ud til et bestyrelsesmøde anno 2022. Vi starter med smørrebrød.  
Vi diskuterer, men er altid enige om dagsordenen.  
      Siden sidst 

1. 4. november: Et brev fra forvaltningen om BNBO har vi sendt til DV efter anbefaling.  Svar fra 
Robert Jensen Danske Vandværker kan vi herfra ikke bruge til noget.  

2. 9. november: Flemming har deltaget i møde med koordinationsudvalget for hele 
sommerhusområdet. Diskussion om Kattegatbro, vejføringer ect. Der var en god debat med 
politikerne. 

3. 11. november: Den nye hovedledning er nu færdiggjort. Tilfredshed med arbejdets udførelse.  
4. 17. november: Tvilum opmåling af ny hovedledning og årlig registrering af vandledninger og 

vandbrønde der er flyttet eller nytilkomne. Flemming deltog under hele processen.  
5. 22. november: Reparation af hovedstophaner. Krydset ved Elmegårdsvej/Dyngbyhavvej. 
6. 23. november: Niras har kontaktet Flemming for at høre, hvor langt vi er med BNBO. Vi klarer os 

selv og vil fortsætte med Nordic Seed senere på året for at lave en aftale om det udtagne areal.  
7. 26: november: Utæt rør Hybenvej 1. Gasmand tilkaldt for lokalisering af brud. Ledning i privat 

have 
8. 19. december: Michael er færdig med aflæsning af vandure. 7 vandure kunne ikke registrere. Dette 

skyldes, der ikke havde været forbrug. Der skal være et forbrug før urene er aktive. Der har været 
et tilfredsstillende forløb med arbejdet med de nye e-vandure. 

9. 28. december: Efter et frostvejr slog over i tøvejr, konstaterede vi et stort vandspild. Michael kunne 
pejle med det nye system frem til to forbrugere, hvor der var frost sprængninger. Dyngbyhavvej 
31 og Dyngbyhavvej 55. Flemming har orienteret ejerne, hvilket de var meget tilfredse med.  
Forståeligt nok.  

10. 12. januar. Samn spildevand og vores egen registrering havde konstateret et stort vandforbrug på 
Magnusvej 13.  Ejer havde ikke lukket for vandurets haner, som vi anbefaler. Der havde været 
afløb inde i huset. Ejer må selv betale for selvforskyldt vandspild. Flemming og Eigil havde dialog 
med ejer, der måtte erkende sin egen fejl. Vi skiftede en kuglehane. 
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11. 14. januar: Silhorko skifter 4 ventilhaner på filtrene til nye efter utæthed ved filter nr. tre, hvorfra 
der løb vand når borepumpen kørte. Flemming hjalp med dette arbejde.  Flemming havde bestilt 
ventilhanerne hjem.  

12. 19. januar: Flemming har indberettet årets forbrugstal  til Danske Vandværker og kommunen 
13. 21. januar. Medlemskab hos YOU SEE er opsagt efter, at vi har fået installeret fibernet fra AURA. 
14. 24.januar. Utæthed på forbrugers vandledning  Strandparksvej  43  observeret.  Flemming 

kontaktede ejer og underrettede om skaden.  Udgifter til udbedring betales af forbruger. 
15. 7. februar: Der er udtaget vandprøver til vandanalyse på vandværk og slamtank.  
16. 7. februar: Alle tre boringer er pejlet. Flemming har udført dette.  
Aflæsning af vandforbrug og el 
Flemming har lavet et skema for 13 måneder vedrørende 2020/2021 i skematisk form. Et rigtig godt 
redskab og overskuelig. Bemærk årets spild 2 %.  
Aflæsning af de nye vandure 
Michael orienterede om de nye e-vandure og viste os med en projektor på tavle, hvordan urene virker, 
og hvad de kan. Det havde været en spændende opgave. Stor tak til Michael. Vi vil få stor glæde af 
denne investering, som nu er fuldført.  
Med Aura fibernet aftale har vi få et driftssikkert system. Xergi meddeler os, at vi har en sikker it- 
sikkerhedsløsning med to firewall stop for fremmed indtrængning. Vi bliver mere og mere 
digitaliserede, som gør vores arbejde lettere, men også mere sårbare over fra kriminelle.   

  Regnskab 
            Dorthe orienterede om årets regnskab for 2021. Det viser et tilfredsstillende resultat, og være klar til   
revision. Michael oprettede et Excel ark, hvor vi lavede budgettet for 2022/2023 i en mere korrekt opstilling, 
relateret til regnskabet  
          BNBO 

        Vi blev enige om at vente nogle måneder inden yderligere tiltag. Ole Lykke er orienteret herom. 
       Generalforsamling 

          Datoen for generalforsamlingen er sat til den 29.marts i Boulstrup forsamlingshus kl. 19. 
           Der startes med spisning kl. 18.  Der er to stykker smørrebrød, øl eller vand. Senere kaffe med kage.. 
          Eventuelt 

    Her foreslog Flemming, at vi skulle tænke på at opstille solceller. Ville tage det med i beretningen.                          
   det godkendes af forbrugerne vil vi til næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen starte med,             
   at ansøge forvaltningen om tilladelse til at opsætte solceller på vores eget areal.  Hvordan er     
   økonomien.  Skal vi bruge lokal elektriker til installationen. Hvor mange kvadratmeter skal vi opsætte. 

          Herefter at indhente et par tilbud, evt. tage på eksekutions tur til firmaer, der har opsat solceller.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandværkets formænd 
Carl Johan Sørensen 1958-1968 
Ingvar Langelund 1968-1975 
Åge Jensen 1975-1996 
Flemming Jensen 1996- 
 
 
Dyngby Strands Vandværk er at finde på nettet. www.oddervandråd.dk.  På hjemmesiden er der information om vandværket. 
 
Her slutter historien om Dyngby Strands Vandværk fra 26. juli 1958 til 31. 03 2022, men vandværket kører videre.  
 

http://www.oddervandr%C3%A5d.dk/

