
Nørup Vandvælk,.,0."
Sekretæren, Iaumller02@gmai l.com

NR.110a
Referat af generalforsamling den 20. marts 2019 k|.19 i Nørup Hallens cafeteria.

Tilstede fra bestyrelsen: Jan - Knud - Gunda - Ole - Carsten - Claus - Lau.
Foruden deltog 10 forbrugere.

Mødeleder: Jan Møller Rosenberg

Dirigent: Mogens Jensen

Formandens beretning:
Driften:
Vi har solgt og leveret lige godt 66.000 m3 i løbet af 2018 - på trods af en ekstrem
sommervarme med deraf følgende stor spidsbelastning af vort vandværk, specielt ijuni,
juliog august.
I nogle døgn i denne periode har vi ligget over 300 m3 /døgn. - nogle dage endnu højre.
Men der var ikke optræk til restriktioner af vandforbruget - værket har kørt helt
upåklageligt.
I løbet af året har vi i bestyrelsen talt om forsynings sikkerhed og hermed har vi kigget på
hvor værket har svagheder. Vi har rettet blikket på vores 30 år gamle filteranlæ9, som køre
fint og det det vil det sikkert gøre en del år endnu. Men vi har et problem hvis det kommer
til et pludseligt sammenbrud i filteret, så vil vi ikke være i stand til at opretholde
vandforsyningen til vore forbrugere.
Så vore overvejelser går i retning af et nyt filter som for eller efter filter til det gamle eller
alternativt to nye filtre. Så vi på den måde opnår væsentlig større forsynings sikkerhed.
Derfor vil man også bemærke at der afsat DKK.475.000,- til dette formål i 2019. Om det
bliver den ene eller den anden løsning, er endnu ikke endeligt besluttet.

Ledninqsnettet:
På vores ledningsnet døjer vi stadig med et for stort vandspild.
I foråret 2018 haft udfordringer på vort ledningsnet, specifikt på Smedes Ager havde vi
mistanke, og i den forbindelse fik vi sat sektionsmåler op to steder på Smedens Ager -
dette hjalp os til at finde et større vandspild på en ledning i det midterste vænge af
Smedens Ager.
Vi er generelt i gang med at sektionerer vore hovedledninger, således vi kan lukke
strækninger af, for at kunne måle på enkelte strækninger og derved tjekke utætheder på
strækningen. Dette vil vi fortsætte med løbende også i 2019, således at vi efterhånden kan
danne os et billede af hvilke strækninger vi skal eftersøge nærmere med sporings- udstyr.
Vi har på nuværende tidspunkt en god fornemmelse af, at vort ledningsnet på smedens
Ager og vest for Nørup by imod Mørup og Gødding er uden vandspild.
Så nu gælder det hovedledninger mellem Nørup og Sødover og videre til Lille Ravningvej
mod Engelsholm.
Som det ses i vort buget for 2019 er der afsat små DKK. 100.000 til dette formål i2019.

Vandkvaliteten:
Vi har en særdeles god vandkvalitet og fornuftig hårdhed - middel hårdt, der har over året
ikke været noget at bemærke i de vandprøver vi har fået analyseret hen over året 2018.
I forbindelse med det nye kontrolprogram som vi startede på i 2018 er der udpeget 4
forskellige adresser (forbrugere) rundt i vort forsyningsområde. På disse adresser tages
taphane ad to omgange, først en straks prøve (vand lige far hanen) og derefter en Flush
prøve (her lader man vandet løbe i et tidsrum ca. 5 min.) begge disse prøver sendes til
analyse.
På en af adresserne er endvidere foretaget B Parametre prøve og Stor ledningsnet prøve.
Endelig er der foretaget en afgangsprøve fra Vandværket og en Boringskontrol i løbet af
2018.
Desuden har vi fulgt Miljøstyrelsen og Vejle kommunes anbefaling og fortaget kontrol over
for rester af Chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og desphenyl-chloridazon.
Der tilføjes løbende krav om kontrol for nye bekæmpelsesmidler til listen son der skal
analyseres for, herunder også kemiske stoffer som kan stamme fra gamle affaldsdepoter
og anden industriel produktion i vort indvindings område. Desværre kommer der hele tiden
nye stoffer til listen som der skal analyseres for.



Derfor oplever vi også stigende omkostninger til prøvetagning og analyse af disse pøvet.
Analyserapporter findes på vor hjemmeside www. noeru pvand. d k
MhL kalk indhold i vort vand har vi indhente priser på hvad det vil koste at foretage centralt
afkalkning I blødgøring, men fundet det for dyrt og til dels også usikkert om det vil have
den ønskede effekt.
Så derfor er det besluttet i bestyrelsen at vi vil lade det være op til enkelte forbruger at
vandbehandle hos sig selv med de kalkknusere og blødgørings anlæg der er til rådighed
på markedet.

BNBO:
I miljøstyrelsen og kommuner tales der i øjeblikket meget om Borings Nære Beskyttelses
Områder
Dvs. de områder der omkranser f.eks. Nørup Vandværks
2 boringer.
Vi har i dag en zone på med radius på 25 m fra hver boring, disse tænkes udvidet måske
30 m eller mere - dette er i høring i øjeblikket og der forventes konkret udmelding fra
miljøstyrelsen i løbet af aprillmaj2019.
For Nørup W kan det betyde at der skal snakkes erstatning med lodsejer op til boringer,
da der inden for disse zoner ikke må anvendes sprøjtemidler af nogen art.

Nve forbruqere:
Vi har i årets løb tilsluttet 1 ny forbruger på Hærvejen 86
Der er nedtaget målere tilVejle Spildevand 1 stk. og 3 stk. til Nørup Kirke

Takster 2018:
0-1000 m3 DKK 3,50 /m3 + afgifter
1000 > DKK2,75 /m3 + afgifter
Fast afgift DKK 500,- /år
Alle priser er + moms
Med virkning fra 111-2019 foreslår bestyrelsen at hæve den faste afgift til DKK 600,- + moms
Dette med baggrund i stigende omkostninger på ledningsnet og drikkevands analyser.

Lihmskov W henvendelse omkrinq Fusion / Optaqelse i Nørup W:
Vi har 2018 haft flere møder med Lihmskov W og har efterhånden nærmet os hinanden
så meget så der nu ligger et forsalg til en aftale på bordet.
Som betyder 48 nye forbrugere i Nørup W - Hvis aftalen bliver godkendt på Lihmskov W
generalforsamling.
Der skal investeres to større s§kker hovedledning - den ene fra Lille Ravingvej i
Søbakken til Småkær ca. 3,5 km Ø110 og 500 m Ø75 hovedledning fra Lihmskov mod
sydvest til Blue Horse.
Langs med disse to hovedledninger etableres nye stikledninger til forbrugere undervejs.
I forbindelse med etablering af hoved-og stikledninger sættes også målebrønde op med
nye elektroniske målere.
Det er stort projekt som vil lægge beslag en del af vores i forvejen sparsomme tid.
Hele projektet vil løbe af stablen efter vedtagelse på Lihmskov W generalforsamling -
med igangsætning af og fremføring af hovedledninger efter høst 2019.

Vedvarende indsats:
Vort vandspild er for stort - og det arbejder vi på at kortlægge og håber med de nye
målere hos forbrugerne at kunne få mere styr på det
Og der ingen tvivl om at det er et område vi kommer til at bruge resurser i tiden fremover
for finde frem til mulige utætheder
Vi har et stort lednings net, så der bliver meget at følge op på-
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre W medlemmer til at sige til hvis man ser
våde pletter eller vand der løber hvor det ikke skal løbe

Bestvrelsesmøder:
Der har i året 2018 været 6 ordinære bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamlig og så den
årlige julefrokost.
Foruden de ordinære bestyrelses har der været møder med Lihmskov W samt møder i

Vejle Vandråd og Vejle kommune.
Tak til den samlede bestyrelse for super indsats hen over året ...
Besøg endelig vores nye hjemmeside ...www.noerupvand.dk

Formandens beretning godkendt.



Kassererens beretning :

Regnskabet 2018 blev gennemgået og vedtaget af generalforsamlingen
Budgettet 2019 blev gennemgået på generalforsamlingen. Forhøjelse af fast afgift blev drøftet. Forhøjelsen
blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg. Ole Frederiksen (modtager ikke genvalg)
Gunda Pilgaard
Carsten Hess

Gunda Pilgaard
Carsten Hess
Generalforsamlingen vedtog at lade den 7. bestyrelsespost stå
åben til en fra Lihmskov vandværk bestyrelse, hvis fusion bliver
vedtaget, ellers træder 1 suppleant ind i bestyrelsen.

Følgende blev valgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg. Flemming Buch - nuværende 1. suppleant

Følgende blev valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg

Marius Skjødt Nielsen - nuværende 2. suppleant

Flemming Buch - 1. suppleant
Søren Poulsen - 2. suppleant

Finn Ole Madsen - revisor
Niels Jakob Nielsen - suppleant

Begge blev genvalgt

lndkomne forslag: lngen

Eventuelt: Der blev stillet spørgsmål til fusion med Lihmskov vandværk der blev besvaret af formand.
Formand oplyste om han var blevet kontaktet af Ravning vandværk om muligt samarbejde og at Nørup
Vandværk ville tage det op til drøftelse.

Lau Møller
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Carsten Hess /
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Knud Lind


