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Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde 
 
 
Generalforsamling onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. 
 
Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 
5. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring jf. bagsiden af 

indkaldelsen 
6. Valg af bestyrelse. 

Afgående: Palle Thøgersen, villig til genvalg. 
   Morten Sørensen, villig til genvalg. 
   Anders Laursen, villig til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter. 
Afgående: Preben Jensen 
   Ivan Berthel 

8. Valg af revisor. 
Afgående: Ib Ødgaard villig til genvalg 

9. Valg af revisorsuppleant. 
Afgående: Leif Mølgaard villig til genvalg 

    10.       Eventuelt. 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Gorm Nørmark-Larsen, Thorasvej 82. Gorm Nørmark-Larsen blev valgt og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overgav herefter ordet til formand Kaj 
Bryder for bestyrelsens beretning. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning. 
 
v./ Kaj Bryder, 
Vedlagt som bilag. 
 
Kaj Bryder omtalte bl.a. renoveringsplanerne for Næsvej og dele af Lundgaardsvej i foråret 2014 og 
dele af Peter Baatrupsvej samt den resterende del af Lundgaardsvej i sommeren 2015. Årsagen til 
de store renoveringsarbejder var risiko for vandspild grundet gennemtæret rør.  
 
Herudover har vi nu fået flowmåleren til at virke efter hensigten, denne sikrer at der løbende gives 
besked såfremt vandgennemstrømningen på hovedmåleren ikke er tæt på 0, da dette kan være 
indikation på vandspild. Alle initiativerne har båret frugt der har i regnskabsåret således blot har 
været et vandspild på 65 m3 markant mindre end tidligere år.  
 
Grundet de store investeringer i ledningsnettet ligger bestyrelsen op til at den faste afgift forøges 
med 150 kr. pr. år, således der igen opbygges det nødvendig beredskab til fremtidige investeringer 
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eller omkostninger til hindring af f.eks. forureningsfare. Aktuelt ved vi at der måske skal skiftes 
vandure i 2018 og evt. renovering af ledningsnettet på havnen, omfanget er dog ikke afklaret. Den 
faste afgift vil blive nedsat igen når kapitalberedskabet er opbygget.  
 
Herudover er det i årets løb implementeret ledelses- og kvalitetssystem herunder en ajourføring af 
beredskabsplanen. Det har således været et meget aktivt år. 
 
Der har tidligere år været debat omkring vedligeholdelse af vandværksgrunden. Der er ved at blive 
indgået en aftale med grundejerforeningen angående græsslåning, medens vandværket selv vil 
forestå vedligeholdelse af selve vandværksbygningen. 
 
Hjemmesiden forventes opdateret til en ny platform i det næstkommende år, og der vil som hidtil 
blive kommunikeret denne vej, men vi vil også gerne have e-mail adresser på forbrugerne for også 
denne vej at kommunikere såfremt der bliver lukket for vandet. Der blev spurgt om der også kunne 
gives besked via SMS. Dette er ikke muligt p.t. men bestyrelsen vil se på mulighederne. 
 
 
Herudover omtalte Kaj Bryder de forskellige love og vejledning som har relevans for vandværker 
og vandforsyning. 
 
Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning. 
 
Det var der ikke. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
 
 
Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 
Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. 
 
Der var spørgsmål til gebyromkostninger, der er tale om gebyr til banken. Bestyrelsen vil indhente 
tilbud fra alternative bankforbindelser for at nedbringe denne omkostning. 
 
Porto er en også en forholdsvis stor post i regnskabet. Der blev foreslået at fremtidig 
korrespondance, aflæsning og opkrævning sker via e-mail, ligesom der også blev efterspurgt 
muligheden for tilmelding til betalingsservice. Palle Thøgersen oplyste at det ikke var umiddelbart 
muligt med det nuværende administrative system. Der var også bemærkning til udsendelse af 
faktura primo juli med betaling primo august, hvilket kan give problemer da flere af forbrugerne er 
på ferie i denne periode. Bestyrelsen oplyste at de i den næstkommende periode vil undersøge de 
forskellige muligheder for administrative forbedringer herunder kommunikationen. 
 
Herudover var der spørgsmål til kontorleje. Kaj redegjorde for dette, det drejer som om betaling til 
Palle for leje af kontor og de forbundne faciliteter i denne forbindelse. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. 
 
Palle Thøgersen gennemgik budgettet, herunder redegjorde Palle for omkostningen til renovering på 
340.584 kr. Omkostningerne er afholdt og drejer sig renoveringen af ledningsnettet på 
Lundgaardsvej. 
 
Budgettet og takstblad incl. stigning på den faste afgift med 150 kr.pr. år blev godkendt 
 
Ad 5. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen havde forslag til ændringer i vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen 
august 2014 og nu på den efterfølgende generalforsamling skal godkendes for, i henhold til 
vedtægternes § 4, at være gyldige.  
 
Ændringerne er følgende:   
 
§ 4 generalforsamling side 2 linje 6 
Generalforsamlingen indkaldes i forbindelse med udsendelse af vandregningen, samt ved opslag i 
de på området værende opslagstavler og på hjemmesiden med 14 dages varsel fra datoen for 
offentliggørelsen. 
 
§ 4 generalforsamlingen side 2 punkt 5 i dagsorden 
Eventuelle indkomne forslag til dagsordenen  
 
§ 8 regnskaber linje 2 
Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen to valgte revisorer, bestyrelsen kan som 
alternativ vælge at lade regnskabet revidere af en betalt registreret/statsautoriseret revisor. Under 
generalforsamlingen blev det påpeget at ”Alternative” skal forstås som muligheden for at have en 
foreningsvalgt revisor og en betalt registreret/statsautoriseret revisor på samme tid. 
 
Der var herudover ikke indkommet forslag. 
 
Ændringerne blev vedtaget. 
 
Ad 6. Valg af bestyrelse. 

 
Afgående: Palle Thørgersen, villig til genvalg. 
   Anders Laursen, villig til genvalg. 
   Morten Sørensen, villig til genvalg 

 
Der var ikke øvrige der ønskede at stille op til bestyrelsen hvorfor ovenstående blev valgt. 
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Ad 7. Valg af 2 suppleanter. 

 
Afgående:  Preben Jensen. 

         Ivan Bethel. 
 
Der var ikke andre der ønskede at blive valgt som suppleant, Preben og Ivan blev valgt 
 
Ad 8. Valg af revisor. 
 
Ib Øgaard, Thorasvej 11 blev genvalgt for en 2-årig periode (2015-17) 
Leo Aalund blev sidste år valgt for en toårig periode (2014-2016). 
 
 
 
Ad 9. Valg af revisor suppliant. 
 
Leif Møllgaard, Lundgaardsvej 18 blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad 10. Eventuelt. 
 
Ivan Berthel Karen Maries vej 1 spurgte til bortkørsel af jordbunker efter renoveringsprojektet. 
Anders Laursen oplyste at der var frist til fredag og var der ikke sket bortkørsel inden da vil jorden 
blive fjernet på hovedentreprenørens regning.  
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. 
 
Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og 
orden. 
 
Referent Morten Sørensen 
 
Referatet sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt offentliggøres på 
vandværkets internet side.  
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Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde 
 
Generalforsamling onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. 

Bestyrelsens beretning 2014/2015  
 
1 Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder 

Kysing Næs Fællesvandværk (”Vandværket”) er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med 
begrænset Ansvar, og har siden dets etablering i 1986 distribueret vand til andelshaverne, der i 
udgør et antal på 382. Vandet købes hos Aarhus Vand, idet der ved vandværkets start blev indgået 
en leveringsaftale med det daværende Århus Kommunale Værker. 
 
Vandværkets bestyrelse omfatter i hht- vedtægterne 5 medlemmer, der vælges for en to-årig 
periode og med to medlemmer på valg på lige år og tre på ulige år. I 2014 valgte tidligere 
bestyrelsesmedlem Lars Eriksen ikke at genopstille, og ved generalforsamlingen blev Tina Molberg 
indvalgt som nyt medlem, mens Kaj Bryder, der genopstillede, blev genvalgt. 
 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende, overordnede fordeling af ansvar:  
 - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden 2013-2015) 
- Anders Laursen, teknisk ansvarlig (valgt for perioden 2013-2015) 
- Morten Søren, sekretær inkl. med hjemmesideansvar (valgt for perioden 2013-2015) 
- Tina Molberg, dækkende beredskabsplan, målere og ad hoc opgaver (valgt for perioden 2014-2016) 
- Kaj Bryder, formand (valgt for perioden 2014-2016). 
 

Mht. til servicering af ledningsnettet blev valgt fortsat at benytte Hov VVS.  
 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 møder inkl. det konstituerende umiddelbart efter sidste 
generalforsamling. Traditionen tro blev de to bestyrelsessuppleanter inviteret til at deltage i 
forårsmødet, og begge, Preben Jensen og Ivan Bethel, deltog. 
 
 
2 Stor investering i forbedring af ledningsnettet samt andre tiltag mod reduktion af vandtab 
 

Den klart største udfordring og omkostning i perioden 2014/15 har været renovering af lednings-
nettet. Baggrunden for dette går tilbage til perioden 2012-2013, hvor vi oplevede, at vandtabet 
nåede op på 11,2 %, hvilket bestemt ikke var tilfredsstillende. Det blev i den efterfølgende periode 
derfor besluttet at tage fat i de tidligere renoveringsplaner for dele af Lundgårdsvej, Peter 
Baatrupsvej, Næsvej og Thorasvej samt at dele det op i to hovedetaper.  
 
Renoveringen under etape 1, der omfattede hovedledning i Næsvej blev som oplyst ved sidste års 
generalforsamling gennemført sidste forår og afsluttet medio juni 2014. 
 
Etape 2 omfattende dele af Lundgaardsvej, Thorasvej og Peter Baatrupsvej - inkl. de 
konstaterede ret problematiske stikledninger -var det oprindeligt tanken at vente et par år med, så 
vandværkets kapital kunne nå op på niveauet før udgifterne til etape 1 gav et dræn i kassen. Da der 
imidlertid i forbindelse med en lækage blev fundet korte ledningsstrækninger med gamle – og nu ret 
gennemtærede jernrør, blev det dog i efteråret besluttet at fremskynde investeringen.  
 
Et ønske om samtidig at omlægge forsyningsprincippet, så andelshaverne forsynes fra den side, 
hvor de har indkørsel, førte videre til en underopdeling i to udbud og med forskudte terminer. Det 
første udbud omfattede en kort strækning af Peter Baatrupsvej med 6 tilslutninger, der tidligere var 
blevet forsynet fra Lundgaardsvej. Andet udbud omfattede hovedparten af de øvrige tilslutninger på 
Lundgaardsvej samt en del af Thorasvej.   
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Det blev samtidig ved etape 2 valgt at udbyde arbejdet til de 2 VVS-firmaer, som havde afgivet de 
bedste bud ved etape 1. Arbejdet blev besluttet iværksat i forårs-månederne af 2015 med henblik på 
afslutning inden skolernes sommerferiestart. 
  
Licitationen viste, at for den korte strækning ved Peter Baatrupsvej afgav Hou VVS med et tilbud 
på kr. 96.584 kr. ekskl. moms den laveste pris, og for strækningen Lundegaardsvej/Thorasvej var 
firmaet Ken Skovby med et tilbud på 340.584 kr. ekskl. moms. billigst.  
 
Arbejdet blev igangsat og igen fulgt tæt af bestyrelsens teknisk ansvarlige Anders Laursen. 
Samtidig var der fra bestyrelsens side stor opmærksomhed på at få givet vejudvalget et rimeligt 
varsel om arbejdet, så det ikke konfliktede med dens planer for vejudbedringer. Selve 
ledningsarbejdet er nu afsluttet og synes gennemført uden væsentlige gener og problemer, bortset 
fra at der for strækningen Lundegaardsvej/Thorasvej stadig resterer en afsluttende vejudbedring; 
denne forventes dog iværksat inden for de næste par uger.  
 
De gennemførte renoveringer har med en samlet investering på ca. 800.000 kr. siden 2014 været en 
stor økonomisk belastning for vandmærket. Derfor var der i planlægningsfasen mht. etape 2 stor 
opmærksomhed på, at der stadig skulle være en rimelig likviditet til rådighed for evt. uforudsete 
hændelser. Dette resulterede i, at etapen med Lundgaardsvej/Thorasvej økonomisk blev rateopdelt, 
så sidste del af udgiften først bliver betalt i indeværende måned, hvor vandafregningerne kommer 
ind. 
 
En umiddelbar vurdering af de fremtidige investeringsbehov har peget på, dels en forventet 
målerudskiftning i slutningen af 2018 på mindst 200.000 kr., dels renovering af enkelte 
rørstrækninger omkring Norsminde Kro og havn. Dette er noget, som der i den kommende periode 
skal sættes mere præcise tal på. 
 

De samlede investeringer, sammenholdt med bestyrelsens ønske om hele tiden at have en absolut 
bundlikviditet på ca. 100.000 kr. til at kunne dække uforudsete omkostninger med (fx ved et 
forureningsproblem), førte dog til, at bestyrelsen yderligere vurderede, at det ville være hensigts-
mæssigt i en periode at øge den faste takst. Som det vil fremgå senere ved budget-fremlæggelsen 
indstilles således til en stigning på 150 Kr. i den faste afgift, hvilket for en forbruger med 
gennemsnitsforbrug og inkl. afgifter vil give en prisstigning på ca. 12 pct. Tillægget forventes så 
afviklet igen, når likviditeten har nået et niveau svarende til investeringsbehovet.   
 
Det skal i relation til sikring af et lavt vandtab tillige anføres, at det nævnte store vandtab i perioden 
2012-2013 også førte til, at der i 2013 blev investeret i en flowmåler for løbende overvågning af 
vandforbruget, fx så vi i natteperioder med næsten intet vandforbrug kan kontrollere om vand-
værkets vandforbrug så også går i nul eller næsten nul. Yderligere blev suppleret med en automatisk 
overvågning, så der gives SMS-alarm til bestyrelsesmedlemmer, hvis forbruget i nattetimerne ikke 
kommer ned nærheden af 0 m3/h.  

Det lykkedes ikke helt at få systemet til at virke i den foregående periode, men efter lidt 
småjusteringer er der nu kommet rimelig styr på meldingerne.  
 

Der er således i de seneste perioder gennemført flere investeringstiltag med henblik på at sikre et 
fremtidigt lille vandtab fra forsyningsnettet. Det skulle så også gerne kunne ses på de aktuelle 
driftsdata.  
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3 Perioden 2014/2015 indikerer at tiltagene for sikring mod vandtab er ved at bære frugt 
For det forgangne forsyningsår 2014/15 er det derfor særdeles glædeligt at erfare, at vandtabet nu er 
på et minimum, idet:  

- Vandkøbet hos Århus Vand fra 1. juni 2014 til 1. juni 2015 udgjorde 19.000 m3, hvilket er 
ca.3 pct. lavere end i den foregående periode (2013/2014), hvor det udgjorde 19.339 m3.  

- Den solgte vandmængde var på 18.935 m3 mod den foregående periodes 18.407 m3 

⁻ Det resulterende vandtab/spild faldt til blot 65 m3, dvs. under 0,5 pct., mod et spild i 
perioden 2013/2014 på 932 m3 (4,8 pct.) og i perioden 2012/13 på som allerede nævnt 2334 
m3 (11,2 pct). 

Konklusionen er derfor, at driften for perioden har været særdeles tilfredsstillende og at 
forbedringstiltagene synes at bære frugt.   
 
Et lille gran salt til det imponerende lave vandtab er dog, at de afregningsmålere, som benyttes, har 
en vis måleusikkerhed, hvilket taler for, at så små tab ikke bliver hverdagskost.  
 
 
 4 Myndighedskrav med fokus på at sikre vandkvaliteten fra boring til bruger 

Sikring af en pålidelig forsyning af drikkevand af god sundhedsmæssig kvalitet prioriteres højt i 
Danmark. Ud over vandværkets vedtægter - som vi senere under generalforsamlingen har et par 
smårettelser til - er der en række myndighedskrav, som fastlægger de spilleregler, som vandværkets 
og dets bestyrelse skal følge.  

Som vanligt skal her gives en kort information om de krav, der aktuelt har betydning for Kysing 
Næs Fællesvandværk:  

a) Vandforsyningsloven, der er fra 2008, fastlægger de overordnede rammer for vandforsyning og 
skal medvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt grundvand og at det sikres mod forurening. 
Loven udstikker også rammerne for den styring og kontrol, som kommunerne skal udøve for at 
sikre, at kravene følges hos kommunens vandforsyninger. I vores tilfælde er det Odder 
Kommune, der er myndigheden, selv om vandet kommer fra Århus-siden; Aarhus Vand hører 
under Aarhus Kommune og referer til dem mht. indvinding, rensning og transport af vandet 
frem til os, dvs. ved overdragelsesgrænsen i den gamle vandværksbygning ved Karen 
Mariesvej. 
 

Som oplyst sidste år har Odder Kommune igangsat arbejde med en ny samlet vandforsynings-
plan, hvor nogle af de centrale debatemner har været: Hvordan sikrer man bedst muligt  
vandforsyningsområderne?, Hvilke vandværker skal forsyne hvem? Det er der pågået mange 
diskussioner om, men for en ikke-vandproducerende forsyning som os, har de fleste 
diskussioner kun haft begrænset interesse.  
 

Udgangspunktet for Kysing Næs Fælles Vandværk har hele tiden blot været at fastholde den 
nuværende status som et distributionsselskab, der ikke selv producerer vand, og med aktuelt 
Aarhus Vand, som vandleverandør. Samtidig har det været naturligt at tage afsæt i et uforandret 
forsyningsområde, dvs. som dækker Kysing Næs-området og mod syd til og med Naturist-
campingpladsen. Dette er også forudsætningerne i Odder Kommunes nye vandforsynings-
plan, om end den endnu ikke er officiel. Det sidste skyldes, at kommunens arbejdskapacitet på 
dette felt er begrænset og at ressourcerne har været brugt til at følge op på andre forhold, 
herunder de nye krav til kvalitetssikring, der fremgår af efter det efterfølgende dokument. 
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b) Miljøministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg” fra 
2013, der har til formål at sikre mod forurening af vandet fra dets vej fra boring til forbruger.  

Kravene udmøntes nu i praksis, og for Kysing Næs Fælles Vandværk, der leverer mere end 
17.000 m3 vand pr. år ,men væsentlig mindre end næste grænse på 750.000 m3, har det betydet: 

- at et  bestyrelsesmedlem skulle deltage i et obligatorisk kursus om elementær 
vandværkshygiejne 

- at der efterfølgende skulle udarbejdes et Ledelses-/Kvalitetssystem som belyser, hvor der 
kan være særlig sundhedsmæssig risiko i vores forsyning og hvordan vi håndterer det. Som 
alene en vanddistributør er kravene til kvalitetssystemet naturligvis betydeligt mindre 
omfattende, end hvis hele vandindvindingen og –behandlingen skulle dækkes.  

- at vores udførende VVS-installatørfirmaer, herunder Hou VVS, også har skullet fremvise 
bevis for deltagelse i kursus. 

 

Det blev Tina Molberg, der med baggrund i sin rolle som ansvarlig for Beredskabsplanen, 
deltog i kurset og dermed indhøstede både et personligt diplom og et diplom til vandværket, 
som viser, at vi opfylder kravene. Efterfølgende har Tina så været ansvarlig for dels 
udarbejdelse af det nævnte Ledelses-/Kvalitetssystem, dels en revision af Beredskabsplanen. 
 

Et forhold, som Kvalitetsbekendtgørelsen har fokus på er, om der i forsyningssystemet er 
etableret en tilstrækkelig ”Tilbagstrømningssikring” - det som tidligere blev betegnet en 
kontraventil. Kravet betyder, at man skal sikre sig mod, at der kan ledes forurenet spildevand 
tilbage til drikkevandsforsyningen, eksempelvis ved at en bruser ligger i badekarret og 
vandtrykket så pludseligt falder.  

Heldigvis har vandværket i forbindelse med installering af nye målere tilbage i 2007 sikret sig, 
at der hos hver enkelt forbruger er blevet installeret en kontraventil.  

Yderligere har Aarhus Vand stillet krav om, at vi som storforbruger hos dem også skal have en 
kontraventil monteret i fm. deres store afregningsmåler. Kontraventilens funktionsdygtighed 
skal samtidig kontrolleres 2 gange årligt af vandværket og med indmelding af resultatet til 
Aarhus Vand. Det sidste har så været bestyrelsens teknisk ansvarliges ansvar.  

 

c) Drikkevandsbekendtgørelsen fra 2014 vil jeg ikke sige så meget om, udover at den gav 
anledning til mindre justeringer i vores vandanalyser 

  

d) Miljøministeriets vejledning vedr. regulativ for vandforsyninger fra 2014 forventes på et 
tidspunkt forventes føre til, at Odder Kommune får foretages en revision af det fælles regulativ, 
som vi og andre vandforsyninger i Odder Kommune er omfattet af.  

 

e) Miljøministeriet vejledning vedr. fastlæggelse af takster for vand, der ligeledes er fra 2014 
har betydning for udformning af vores takstblad 

 

f) Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 
(BEK nr. 666) fra maj 2015 fastlægger krav til de komponenter der indgår i vandledninger og 
komponenter, herunder vandhaner, så de ikke afgiver skadelige stoffer, fx tungmetaller 

 

Som afslutning på vandkvalitetsproblematikken skal anføres, at vandværkets vandkvalitet igen har 
været fuldt tilfredsstillende og uproblematisk. Dette kan man forvisse sig om ved at gå ind på 
Vandværkets hjemmeside og via et lidt kompliceret arkiv bladre sig frem til vandprøverne. På 
hjemmesiden fremgår også, at vandets hårdhed stadig er også 15odH på hårdhedsskalaen, der svarer 
til ”middel til temmelig hårdt” vand.  
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Ved gennemgangen af myndighedskravene har ved tidligere generalforsamlinger været oplyst om 
de Prisloftskrav , der har afsæt i Vandsektorloven fra 2009. Her er vi undtaget, da kravene kun 
gælder for store forsyninger med en årlig distribution på over 200.000 m3 vand, men vores 
vandleverandør Aarhus Vand - og også en anden mulig leverandør Odder Vand, er omfattet.  

Det er også tidligere blevet oplyst, at hvor sigtet var, at det skulle give lavere og stabile vandpriser, 
så var de reelle konsekvenser at priserne varierede voldsomt og at de steg grundet den voldsomme 
administration det krævede. Det har man nu taget konsekvensen af og kravene synes at blive 
droppet. Et forhold i relation til os, som ikke synes afklaret, er, om delvist private vandforsyninger 
som Aarhus Vand, skal betale en skat af deres værdier – hvilket i så fald kan betyde en stigning i 
den pris, som vi skal betale for vandet. 

 
5 Andre forhold med betydning for vandværket 
Selv om vandværket ikke er et rigtigt vandværk har det stadig en vandværksbygning. Den ligger 
på Karen Mariesvej, og udgjorde i sin tid både en lagertank af beton og en overdækning af de 
pumper, der oprindeligt inden sammenlægningen til Kysing Næs Fælles Vandværk pumpede vandet 
op fra en boring. Efter nedlæggelse af boringerne og etableringen af det fælles distributionsselskab 
Kysing Næs Fælles Vandværk AmbA og med køb af vand fra Aarhus Kommunale Værker blev det 
så i en periode fælles vandreservoir og udpumpningssted.  
 

Senere, da reservoiret og pumperne blev nedlagt grundet at pumpetrykket fra Aarhus Vand viste sig 
tilstrækkeligt, mistede vandværksbygningen næsten helt sin berettigelse og kunne lige så godt - og 
blot med afsæt i Vandforsyningsloven have være en større tinglyst brønd. Imidlertid ligger 
vandværksbygningen der - og på en grund, som vandværket har fuld adkomst til via en aftale med 
Kysing Næs Grundejerforening af 13/9 1973. 
 

Der har, som det fremgår af tidligere generalforsamlinger løbende været debat om denne grunds 
vedligehold – og endog resulterende i naboklager. Det er glædeligt, at der nu ser ud til, at der kan 
etableres en ny aftale med grundejerforeningen, som langsigtet sikrer at græsset bliver slået, mens 
vandværket selv entrerer med nogle til at vedligeholde kalotten over vandværket.  
 
Vandværket administrative set-up baserer sig fortsat på et indkøbt IT-system ”WinVand” udviklet 
til vandforsyninger. Indbetaling af andelshavernes vandafregninger sker via bankoverførsel/giro til 
en Business-online konto hos Danske Bank, og udbetalinger er sikret, så de kun kan finde sted ved 
on-linegodkendelse både af kasserer plus et af to mulige bestyrelsesmedlemmer. 
 

Administration og regnskab kører fortsat tilfredsstillende ved at vandværket har en kasserer/forret-
ningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, herunder håndterer måleraflæsninger og vand-
regninger. Med afsæt i IT-udviklingen er dette næppe løsningen på sigt, men dette evalueres der 
løbende på.  
 
Forsikringsmæssigt er Vandværket dækket af en All Risk-forsikring, som oprindelig blev tegnet 
ud fra FVD’s anbefalinger. Forsikringen inkluderer også en bestyrelsesansvarsforsikring mod 
underslæb, men for at denne skal have virkning er stillet krav om at vandværkets regnskab revideres 
af en registreret/autoriseret revisor. Dette førte i sin tid til at bestyrelsen foreslog en vedtægts-
ændring, som løbende gør det muligt for bestyrelsen at vælge, enten som hidtil to personligt 
udpegede revisorer, eller én registreret/autoriseret revisor.  
 

Vedtægtsændringen blev sammen med et par mindre justeringer besluttet sidste år, og godkendes 
det også ved årets generalforsamling vil det fremover være gældende. For 2015/16 foreslår bestyrel-
sen dog fortsat valgt to ulønnede revisorer, hvilket vil fremgå senere under generalforsamlingen. 
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Hjemmesiden findes under www.oddervandraad.dk og baserer sig på en fælles hjemmeside for 
alle vandforsyningerne, der er med i Odder Vandråd. Efter at vi selv i starten af 2013 fik fuld 
råderet mht. at indlægge informationer er den løbende blevet ajourført, og også for perioden 
2014/2015 er relevante dokumenter blevet indlagt på siden, herunder referat fra sidste general-
forsamling og indkaldelse til den aktuelle generalforsamling.  
 

Hjemmesidens IT-platform lever dog ikke op til tidens krav, og i Odder Vandråd, som vi jo deltager 
i, er nu besluttet at tage initiativ til udarbejdelse af et nyt hjemmesidekoncept. Dette kan der så nok 
siges mere om ved generalforsamlingen om et år.  
 

Noget andet IT-relevant er, at vi fortsat gerne modtager flere email-adresser, så vi fx bedre 
informere andelshaverne, hvis ledningsarbejder gør det nødvendigt at lukke for vandet.  
 

Endelig skal anføres, at vi har påbegyndt elektronisk arkivering af vandværkets dokumenter på 
Dropbox.  
 

 
6 Forhold med betydning for den enkelte andelshaver/forbruger 
Vandværket er vores fælles ansvar, men selv om vi prøver at sikre, at vandet kommer sikkert og 
godt frem til andelshaverene, så er det jo andelshaverens eller forbrugerens eget ansvar, at vandet 
bliver håndteret korrekt, når man overtager det.  
 

Ved nye installationer er det ikke det store problem, da VVS’eren har pligt til at sikre, at det 
opfylder alle krav. Derimod er det et problem, når installationerne ældes, bygges om eller dele 
udskiftes, ligesom det også er ens eget ansvar, at der ikke fra målerbrønden og ind til huset ligger 
en gammel ledning af jernrør, som ruster og bliver utæt. Sådanne skader ser vi jævnligt, men her 
kommer man selv til at betale for det vand, der spildes og løber ud i jorden.    
 
En kort sammenfatning og en benchmarking med andre 

Til sidst vil jeg sammenfatte beretningen i: 

- At vandværkets driftsmæssige resultat for perioden 2014/2015 har været fint med meget lille 
vandtab. De seneste investeringer i renovering og ekstra kontrolmåler synes at have båret frugt, 
og i 2015 er så netop gennemført den afsluttende renoveringsetape 2, som skulle begrænse 
frygten for at korroderede rør giver vandtab.  

- At investeringerne i renovering desværre betyder, at den faste afgift i en periode foreslås sat op.  
Stigningen betyder, at vi nu ikke længere kan prale med at ligge blandt de prismæssigt laveste 
blandt dem vi gerne vil sammenligne/benchmarke os med, dvs. naboområderne i Malling, 
Odder og Århus.     

Vi ligger nu lidt over Malling og lidt under Århus, når vi ser det samlet for de ca. 50 helårshuse 
og 350 sommerhuse med et samlet vandforbrug på ca. 19.000 m3/år, som vores vandværk 
dækker. I Odder lå prisniveauet i sidste periode ca. 20 pct. over vores, men her har man sat 
prisen kraftigt ned og ligger nu en tilsvarende procentsats under os. Vi håber så, at vi som dem 
snart kan sætte prisen ned igen. 

Jeg vil slutte her med en tak til den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og meget engageret 
indsats i den forgangne periode, hvor alle ydede en stor indsats og vi fik mange ting sat på plads. 
Tak naturligvis også til suppleanterne for en engageret deltagelse i det møde, som de var indbudt til. 
 

*** 


