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Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. 
 

Generalforsamling onsdag den 11. august 2021 kl. 20.00 på Norsminde Gl. Kro. 

Bestyrelsens beretning 2020/2021 
 
 
1 Kysing Næs Fælles Vandværks bestyrelse, ansvar og virke 

Efter generalforsamlingen i 2020 med genvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer konstituerede 
bestyrelsen sig således:   
 
 - Tina Molberg, kasserer (valgt for perioden 2020-2022) 
 - Anders Laursen, ledningsnet og målere (valgt for perioden 2019-2021) 
 - Kaj Bryder, sekretær og ad hoc opgaver (valgt for perioden 2020-2022) 
 - Ivan Berthel, beredskabsplan, måleraflæsning og tilsyn med vandværk (valgt for perioden 2019-
2021) 
 - Morten Sørensen, formand (valgt for perioden 2019-2021). 

På suppleantsiden var der genvalg til Vesty Andersen og Alex Rasmussen.  

 
2 Vandværkets overordnede spilleregler – herunder ang. årsregnskab og krav til vandmåling  
 

Vandværkets overordnede spilleregler baserer sig på love, bekendtgørelser og vejledninger 
angående vandforsyning. Det er et omfattende og kompleks regelsæt men der har i indeværende år 
ikke været større ændringer. Herudover har vandværket sine egne vedtægter senest opdateret på 
generalforsamlingen sidste år, hvor vi havde flere redaktionelle ændringer men også ændringer 
omkring indkaldelse til generalforsamlingen som fremover primært sker elektronisk via mail og på 
vandværkets hjemmeside. 

Der er med jævne mellemrum artikler i dagspressen omkring vandkvalitet og ikke mindst risikoen 
for forurening. Vi er et vanddistributionsselskab og får leveret vores vand fra Århus Vand. Vi har 
derfor som sådan ikke ansvaret for grundvand og forureninger ved boringer. Vi har ansvaret for at I 
som forbruger ikke modtager forurenet vand. Vi får derfor foretaget vandkontrolprøver ved 
tappesteder 3 gange årligt, og måleresultatet kan følges på vores hjemmeside,  

Vi er medlem af interesseorganisationen Danske Vandværker. Danske Vandværkers mission er at 
hjælper vandværkerne med at skabe sikker og effektiv drift. Det gør de ved at arbejde for at sikre 
optimale rammebetingelser og ved at levere medlemsrådgivning, information, uddannelse, netværk 
og indkøbsfællesskab. Vi kan således gøre brug af denne organisation såfremt der skulle opstå et 
behov, vi står ikke alene. 

Herudover er vi også en del af Odder Vandråd – som tidligere nævnt - desuagtet vi får leveret vand 
fra Århus Vand. Odder Vandråd håndtere henvendelser til/fra Odder Kommune som har fælles 
interesse for alle vandværker i Odder Kommune. Arbejdet i vandrådet har stået stille grundet 
COVID-19 men vi forventer at det stille og roligt starter op her i løbet af efteråret. 

 Herudover er der i EU vedtaget et nyt drikkevandsdirektiv som forventes at træde i kraft her i 
Danmark i 2023, Dette indebær bl.a. yderligere informationspligt omkring vandkvalitet, prisen på 
vand, vandtab og meget mere. Vi må se nærmere ind i det når vi kommer længere frem - men jeg 
tænker at der er noget vi godt kan håndtere. 
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3 Året der er gået. 

Gennem de seneste år har vandværkets drift været stort set uproblematisk og tilfredsstillende, 
dvs. med en tilstrækkelig og stabil leverance af godt drikkevand og ingen eller få skader. Jeg 
kommer tilbage til dette. 

Året startede ud med at vi konstituerede os. Bestyrelsen var uændret i forhold til året før og 
opgaverne blev fordelt som hidtil. 

I forlængelse af vores lækage tæt på vandværket sommeren 2020 fik vi i efteråret udskiftet 
vandledningen fra vandværket og ned til Næsvej. I samme ombæring fik vi også rettet op på en 
uhensigtsmæssig ledningsføring inde i selve vandværket. Projektet gik meget fint, men vi har her i 
foråret haft henvendelser omkring afsluttende finish i forbindelse med renoveringen – det er bragt 
på plads i maj måned.  

På sidste års generalforsamling blev det nævnt hvorvidt vores beredskabsplan også omfattede 
vandforsyningen fra Århus Vand. Vi var ret sikker på at Århus Vand vil hjælpe os såfremt der 
skulle ske noget med ledningsnettet frem til vandværket – men for at have det lidt formelt havde vi i 
september sidste år et møde med Århus Vand hvor vi drøftede situationen. Det er således at vi har 
en enstrenget vandledning fra nordsiden af fjorden, under fjorden og frem til vandværket. 
Vedligeholdelse og evt. udbedring af lækage på denne del er Århus Vands ansvar men det er jo os 
der skal leve med generne ved evt. brud. Vi har således ikke alternative muligheder for at få leveret 
vand. Århus Vand har generelt et system der tilsikre at et evt. brud vil være udbedret indenfor 5 
timer. Det mener vi er acceptabelt. Det kritiske punkt er vandledningen der løber under fjorden. Her 
er indgået en aftale med Århus Vand, om at der ved brud etableres en nødforsyning via en 
vandledning hen over broen. Dette vurderes at kunne etableres i løbet af 6-8 timer. Vi ved at 
manglende vand i så lang en periode - alt efter tidspunkt - vil skabe store gener, men her vil vores 
almindelig beredskabsplan så også tråde i kraft. Er der akut behov, vil der blive etableret 
vandbeholdere på havnen og ved vandværket hvor der så kan udleveres rent vand.  

Skæbnen vil, at der faktisk var et brud på nordsiden af fjorden den 25. november 2020. Efter at vi 
havde fået oplyst om bruddet sendte vi mail ud til Jer alle kl. 17.00 og vi kunne samme aften kl. 
19.00 meddele at vandforsyningen var genoprettet. Vi tog naturligvis telefonisk kontakt til 
Norsminde Kro. Vi mødte stor forståelse fra dem vi talte med – så tak for det. 

Vi har sidenhen etableret mulighed for at sende en kort besked pr. SMS når der er nedbrud på 
ledningsnettet eller andet som kræver øjeblikkelig information til Jer.   

Vedrørende Covid-19 har det ikke berørt os så meget. Vi har i vores daglige virke ikke berøring 
med vandet da vi alene distribuere dette. Vi har afholdt et enkelt bestyrelsesmøde via Teams. 

Vedrørende vandværksgrunden har vi vedligeholdelse af denne på som et punkt på 
bestyrelsesmødet 1-2 gange årligt. Ivan Berthel er ansvarlig for dette og vi synes faktisk at grunden 
står ganske pænt. Vi vil med jævne mellemrum vurdere behovet for beskæring. I må endelige sige 
til hvis I synes der er noget som bør rettes, så vil vi kigge på det. 

Vandværkets drift: 

Vi har i regnskabsåret køb 22.179 m3 vand og solgt 22.148 m3 vand. Det giver et vandtab på 31 m3 
svarende til 0,1%. Det er vi rigtig godt tilfreds med. Efter 2 år med vandtab har det grundig arbejde 
med overvågning af vandforbrug båret frugt. 

Via vores elektroniske flow-måler - som Anders og Ivan overvåger - har vi 5-6 gange i det 
forgangene år haft meldinger der tyder på at der er lækage i vores system. Umiddelbart efter vi 
konstaterer sådanne uregelmæssigheder forsøger vi at afdække hvor problemet ligger – det sker 
primært via nedlukning af de forskellige områder som vores ledningsnet er inddelt i. Dette gøres om 
natten, da der her er mindst forbrug. Når vi har indkredset hvilket område det er galt med, tager vi 
efterfølgende en runde i området for at undersøge hvor lækageren kan være bl.a. ved at undersøge 
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evt. forbrug på vandmålere. Er det ikke tilfældet, er der formodentligt problemer med ledningsnettet 
og så må det undersøges. Vi har haft en enkelt lækage på ledningsnettet, ellers har det været et toilet 
der løber, en udendørshane der har været beskadiget af frost, vanding om natten etc. Vi lukker 
naturligvis for vandet og giver besked til ejeren. 

Mange af disse forhold kunne være undgået hvis I husker at lukke for vandet i vandbrønden når I 
ikke bruger sommerhuset. Dette gælder jo principielt året rundt, men primært om vinteren. 
Forsikringen dækker ikke frostskader hvis vandet ikke har været lukket og det kan give anledning 
til store skader hvis der er vand der står og løber over længere tid. Herudover vil vi appellere til at 
der sættes en timer på ved evt. havevanding og vandingen ikke sker mellem kl. 02.00-04.00 da det 
er på dette tidspunkt vores flowmåler sender data.   

Ja året har således budt på flere forskellige opgaver som vi har fået løst. Jeg vil gerne takke 
bestyrelsen mange gang for deres indsats, det er rigtig godt gået.  

 

4.  Planer for det kommende år.    
 

Vi har en oversigt over vores ledningsnet incl. information om ibrugtagningstidspunkt Denne viser 
at knap 50% af vores ledningsnet er fra før 1973. Nyværdien af ledningsnettet udgør 10 mio og vi 
vurderer at den nedskrevet værdi udgør 5,7 mio. Vi vil bestræbe os på at opretholde et ledningsnet 
som sikre at der ikke sker forurening af vandet men også minimalt vandtab. For at sikre dette er det 
nødvendigt at afsætte 155.000-185.000 pr. år for at fastholde standen af ledningsnettet. 
  
Det kræver at vi på vores bestyrelsesmøder har et fast punkt omkring ledningsnettet og løbende 
drøfter aktuelle renoveringsprojekter. Med udgangspunkt i den økonomi vi har, vil vi fortsætte med 
renovering af ledningsnettet, men naturligvis i prioriteret rækkefølge ud fra hvor vi vurdere behovet 
er størst. Bliver der behov for større og/eller akut renoveringer kan der blive behov for at hæve 
taksten. 
  
Vi kommer lidt senere til regnskabet. Vi vil fra bestyrelsens side ligge op til at hæve det faste bidrag 
til DKK 650 mod nu DKK 600. Bidraget blev for år tilbage nedsat fra DKK 650 til DKK 600. 
Årsagen er at vi ønsker at have det nødvendig beredskab til at foretage fremtidige vedligeholdelser - 
men også have økonomi til at håndtere pludselige opståede lækager. Kubikmeterprisen forøges fra 
DKK 7,50 til DKK 7,95 pr. m3 grundet forøget priser fra Århus Vand. Vi har i øvrigt sammenholdt 
vores takster med vandværker i lokalområdet, og her kan vi se at vi stadig ligger i den billige ende. 

 

5 Bestyrelsens aktiviteter og ansvarsområder i øvrigt   
 

Vi har i årets løb haft 5 bestyrelsesmøder. Vores møder består af en fast dagsorden hvor vi kommer 
omkring økonomi, ledningsnet, lovgivning o.s.v. Herudover har vi et årshjul der sikre at vi i løbet af 
året drøfter forskellige problemstillinger, det kan f.eks. være forsikringsforhold, vedtægter etc. 
Imellem bestyrelsesmøderne har vi løbende kontakt for at drøfte de ad-hoc problemstillinger der 
opstår. 
 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Vi er her for at varetage jeres interesse og opretholde en del af den 
foreningskultur der er på næsset – men også sikre adgang til rent og billigt drikkevand. Vi har 
mange drøftelser i bestyrelsen – kommer med forskellige holdninger til udfordringerne - men det er 
kun givende. For god ordens skyld skal det nævnes at de bestyrelsesmedlemmer som har opgaver 
ud over bestyrelsesarbejde, det er f.eks. på kassererposten, bliver honoreret for dette. Vi anvender 
p.t de satser der skattemæssigt er gældende for foreningsarbejde. 
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Vores tekniske ansvarlige Anders Laursen meddelt i marts at han ikke ønskede at fortsætte i 
bestyrelsen. Det er vi naturligvis meget kede af. Anders har igennem 8 år ydet en meget stor indsats 
som teknisk ansvarlig dels i forbindelse med renoveringsprojekter – men også en stor indsats når vi 
har haft lækager. Anders, vi blev begge valgt ind i bestyrelsen i 2013 og har fulgtes ad i 
vandværkets bestyrelse. Jeg har altid sat stor pris på vores samarbejde og din tilgang til opgaven. Vi 
har igennem årene diskuteret mangt og meget og det har altid været en fornøjelse. 
 
Ivan Berthel har også meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ivan trådte ind i bestyrelsen 
for 2 ½ år siden i forbindelse med at Palle Thøgersen ønskede at udtræde. Ivan har siden stået for 
måleraflæsning, kontrol af flowmåler og vedligeholdelse af vandværksgrunden. Også en stor tak til 
Ivan for godt arbejde. Ivan vil - hvis der er behov - gerne være suppleant.  
 
I april udsendte vi en skrivelse angående nyt medlem til bestyrelsen og vi har også i forbindelse 
med indkaldelsen til generalforsamlingen meddelt at vi har behov for nye kræfter. Der er et par 
kompetente kandidater som har meldt sig – det er vi rigtige glade for, men det skal ikke fraholde 
andre for også at byde ind også på nogle af de øvrige poster som suppleanter m.m. når vi kommer 
til dette punkt. Vi synes det er et vigtigt arbejde fortsat at sikre rent og billigt drikkevand her i 
lokalområdet. Jeg kan derfor kun anbefale at blive en del af dette fællesskab, det er givende på 
rigtig mange måder.  
 
Endelig skal anføres, at hjemmesiden https://www.oddervandraad.dk/vandvaerk_kysingnaes/ er 
etableret via en fælles løsning for medlemmerne af Odder Vandråd, men således at vandværkerne 
hver vedligeholder deres del. På vores side kan man finde oplysning om vedtægter, regulativ, 
måleraflæsning, takstblad, regnskab og budget, samt referater fra tidligere generalforsamlinger og 
indkaldelse til den aktuelle. 
 
Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et fint og solidt arbejde igennem dette år, og jeg 
glæder mig til det fremtidige samarbejde. I yder en stor indsats på hvert af Jeres områder og jeg 
synes vi har haft de kompetencer i bestyrelsen som har været nødvendige for at drive Kysing Næs 
Fællesvandværk.  
 
Dette er bestyrelsens beretning. 
  
*** 
 


