Nøru p Vandvæfk
Sekretæren, laumller02@gmail.com
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NR. 1'19a, Referataf generalforsamling den 31-08-2020 kl. 1900 iNørup Hallens cafeteria.
Tilstede fra Bes§relsen: Jan
Foruden deltog 9 forbrugere.

- Knud - Gunda - Carsten - Claus - Lau. Fraværende

Klaus.

Mødeleder: Jan Møller Rosenberg

1.
2.

Valg af dirigent: Bjarke Poulsen
Formandens beretning:
Driften:
2019 har været et jævnt og stabilt år på værket, der har ikke været produktionsproblemer i løbet af
året. Vi har solgt og leveret lige knap 52.000 m3 i løbet af 2019 - lidt under det forventede! Det
skal ses i forhold til et forbrug på ca. 66.000 m3 i 2018 men her havde vi '14 mdr. forbrug og en
sommer som var meget tør.
Egentligt var der taget beslutning om at udskifte Nørup W filteranlæg med et nyt i løbet af 2019,
men grundet fokus på optagelse af Lihmskov W i Nørup W blev det besluttet skubbe etablering
af nye filtre til vi var færdige med det praktiske i forbindelse med Lihmskov W, hvilket betød, at de
nye filteranlæg først kommer til i løbet af 2020.
I oktober måned 2019 fik vi fornyet vores indvindingstilladelse - den gamle var udløbet og samtidig
hæves den fra 65.000 m3 til 108.000 m3 pr. år.
Ledningsnettet:
På vores ledningsnet har vi stadig udfordringer med et for stort vandspild.
Vi er generelt i gang med at sektionerer vores 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 2020, så vi efterhånden kan danne os et billede af hvilke
strækninger vi skal eftersøge nærmere med sporings-uds§r.
Vi har på nuværende tidspunkt en god fornemmelse af, at vores ledningsnet på smedens Ager og
vest for Nørup by imod Mørup og Gødding nu er uden vandspild.
I forbindelse med søgning af utætheder har der også været tvivl om hvorvidt vore hovedmålere til
udpumpning og oppumpning af råvand har været helt nøjagtige - disse målere vil vi også tjekke op
på i forbindelse med indsætning af de nye filteranlæg.
Vi vil have fokus på at reducere vort vandspild i den nærmeste tid fremover.
Vandkvaliteten:
Vi har en særdeles god vandkvalitet - når formanden skal sige det; o) - det har en god smag hvilket selvfølgeligt er afhængig af hvem der smager. Og vandet er middelhårdt vand dvs. 10,9 dh.
så der er kalk i vandet, men dog moderat.
Der har ikke i perioden 2019 ikke været noget at bemærke i de vandanalyser vi har fået taget og
det selvom vi har spredt det mere ud dvs. at vi siden medio 2018 tager prcvq på 4 forbruger
adresser rundt i vores forsyningsområde samt 2 prøver på afgang vandværket om året og en
boringskontrol hver andet år.
Disse analyser viser ikke tegn på problemer set over for coliforme bakterier, kemiske stoffer,
sprøjtemidler eller nogle af de ikke tidligere undersøgte stoffer overhovedet, vi ligger her rigtig
pænt og under grænseværdier. Men der kommer hele tiden nye direktiver omkring hvad der skal
undersøges - så man ved ikke hvad der kunne vise sig i de fremtidige analyseprøver.
De seneste analyserapporter findes på vor hjemmeside www.noerupvand.dk
Under punktet Vandkvalitet.
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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 og for Nørup
Vandværks vedkommende ser det ud til, at vi på den ene borings vedkommende vil få det udvidet
med 0,38 ha i landbrugsjord i mod ca. 250 m2 idag.
Den anden boring ligger i fredskov, så her vil der ikke skulle forhandles lodsejer.
For Nørup W kan det betyde at der skal snakkes erstatning med lodsejer op til boring, da der
inden for disse zoner ikke må anvendes sprøjtemidler af nogen art.
Nye forbrugere:
I løbet af 2019 har vi har fået ca. 51 nye forbrugere med på Nørup W og som alene udgøres af
det gamle Lihmskov W - velkommen tiljer, og jeg håber ivil nyde godt af medlemskabet i årerne
frem over.

Takster 2019 -2020=
0-1000 m3 DKK 3,50 /m3 + afgifter f. ledningsført vand
1000 > DKK2,75 /m3 + afgifter f. ledningsført vand
Fast afgift DKK 600,- /år opkræves over 2 raler.
Alle priser er + moms

Lihmskov

W

Fusion / Optagelse i Nørup

W:

Efter indgået og underskrevet aftale om fusion mellem Nørup og Lihmskov vandværker mandag d.
12.08.2019 fik vi sat skovlen i jorden sidst i oktober 2019, noget senere en forventet! Men
entreprenøren Bække Entreprenørforretning, som skulle udføre opgaven med bl.a. den nye
hovedledning fra Lille Ravningvej til Småkær skulle nå at være færdig med andre opgaver inden
igangsætning på dette projekt.
Men arbejdet kom godt igang med første etape fra Lille Ravningvej til Småkær på ca. 3,5 km.
Forløb egentligt godt, men med nogle små bump undervejs.
Undervejs på denne strækning blev der etableret nye stikledninger til de fleste forbrugere og i
enkelte tilfælde gjort brug af eksisterende stikledninger.
Omkring uge. 4 2020 var vi så langt, at hovedledningen var koblet til i Småkær, og der var vand fra
Nørup vandværk og i denne uge blev Lihmskov Vandværk også lukket ned.
Vejret havde givet store problemer undervejs, med kraftig regn i store perioder af projektet som
virkeligt gjorde livet surt for entreprenøren og vores projektleder på opgaven Knud Lind. Men i det
store hele så lykkedes første etape af projektet og vi kunne trække vejret igen.
Anden etape dvs. 665 m hovedledning fra det gamle vandværk og frem med tilkobling i markskeltil
Blue Hors og Lihmskowej 4143 blev efter afklaring Covid 19 situation igangsat i starten af maj
måned 2020.
Øvelsen var at få nedgravet 110 mm hovedledning på marken syd for Lihmskowej og mod
Lihmskov og ved byskiltet så at sige skifte taktik og fremføre ledningen som styret underboring
igennem byen. Og umiddelbart derefter etablere nye stikledninger og målere til ejendommene
langs Lihmskovvej. Anden etape blev afsluttet medio juni måned og sideløbende med dette blev
Lihmskov Vandværk nedrevet på grunden bag det gamle Lihmskov Mejeri.
Så prolekt med optagelse Lihmskov W i Nørup W er hermed afsluttet.

Ravning Vandværk fusion med Nørup Vandværk.
Der har i løbet af 2019 været talt med Ravning Vandværk grundet problemer med vandkvaliteten
de søger muligt samarbejde med Nørup W.
De er 27 medlemmer og ligger på et årligt forbrug på knap 5000 m3
I første omgang havde vi fra Nørup side foreslået, at vi solgte vand til dem i porten, men
den seneste løsning går på at de bliver en del af Nørup Vandværk.
Så øvelsen går ud på at finde den rigtige pris på Ravning W medlemskab af Nørup W,
og det er vi så ved at finde ud af.

-

Vedvarende indsats:
Vores vandspild er for stort - og det arbejder vi på at kortlægge.
Og der ingen tvivl om at det er et område vi kommer til at bruge ressourcer på i tiden fremover.
Vi har et stort ledningsnet, så der bliver meget at følge op på - for finde frem til mulige utætheder.
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.
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Bestyrelsesmøder og møder i øvrigt:
Der har i året 2019 været 9 ordinære bes§relsesmøder samt 1 generalforsamling og så den årlige
julefrokost.
Foruden de ordinære bestyrelsesmøder har der været møder med Lihmskov
Vejle Vandråd og Vejle kommune.
Tak til den samlede bestyrelse for indsatsen i løbet 2019.
Besøg endelig vores nye hjemmeside... www.noerupvand.dk
Formand:
Jan Rosenberg
Nørup, mandag d. 31.08.2020

W

samt møder

Der blev stillet spørgsmål til vandspild, udvidelse af forsynings område (Lihmskov

w),

W

i

og Ravning

BNBO.

Beretning blev godkendt.

3.

Kassererens beretning:
Der blev stillet spørgsmåltil om afskrivning står mål med nedslidning.
Beretning blev godkendt.

4.
5.
6.

Det reviderede regnskab for 2019 fremlagt: Godkendt.

Budget fior 2020 fremlagt: Godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På

valg

Jan Møller Rosenberg
Knud Lind
Claus Mortensen (modtager ikke genvalg)
Lau Møller

Følgende opstillede: Jan Møller Rosenberg, Knud Lind, Lau Møller, Flemming Buch og Kristian
Dalegaard.
Der blev foretaget skriftlig aBtemning, hvor 16 stemmeberettigede deltog, en stemme ved
fuldmagt, fuldmagt vedlagt referat.
Følgende blev
Jan Møller Rosenberg
Knud Lind
Lau Møller
Kristian Dalegaard

valgt:

Stemmetæller:

Kurt Pedersen

Jesper Plougstrup

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På

valg

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

Begge blev genvalgt

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
På

valg

Følgende revisorer blev

9.

Finn Ole Madsen - revisor (modtager ikke genvalg)
Niels Jakob Nielsen - suppleant (modtager ikke genvalg)

valgt

Kurt Pedersen - revisor
Martin Andersen - revisor
Bjarke Poulsen - revisorssuppleant

lndkomne forclag: lngen
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10.

Eventuelt.
Uifrmsfov Vandværk regnskab 2019 fremlagt'
Formand

Jan Møller

Khus Enevoldsen

l/s beviser til nul, notat vedlagt referat'

"på"i;;t"i;"årør"noår"i"[irnlng

Rosenberg

Knud Lind

af

Carsten Hess Jensen

Kristian Dalegaard

Gunda Pilgaard

Lau Møller

Dirigent
Bjarke Poulsen

Side 4 af 4

Punkt vedr. l/S Beviser udstedt 1988 og deres nedskrivning, i forbindelse med etablering af
l/S Nørup Vandværk.
lnformation givet på Nørup Vandværks Generalforsamling mandag d. 31.08.2020. I Nørup Hallens
Cafeteria.
Der har i løbet af foråret 2020 været §st kritik fra 2 andelshavere / forbrugere's side over den
måde Nørup W har håndteret nedskrivning af disse l/S beviser. Det fremføres, at der ikke er givet
klar besked om l/S bevisernes status, iforbindelse med at de skulle være afuiklet 31 år efter de
blev udstedt, altså senest i2019.
Som formand for Nørup Vandværk a.m.b.a. kan jeg kun beklage, at det ikke tydeligt nok er
fremgået, at de omtalte l/S beviser er skrevet ned til kurs nul.
Dog fremgår det af et referat fra Generalforsamlingen d.18. marts 2013 afholdt på Vandel Kro
under indkomne forslag, at: Nedskrive Interessentskabsbeviser til kurs nu! - og dette blev
enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen. Det fremgår i øvrigt af årsregnskabet lor 2013
(året efter), at l/S beviserne er nedskrevet til nul.
Det har aldrig været meningen at disse l/S beviser skulle betales tilbage lnteressenthaveme - man
skal betragte det som et indskud i selskabet - l/S beviserne var en måde at få finansieret den
investering vi stod foran, med at få etableret nyt Vandværk, og lavet nyt ledningsnet i området.
Samtidig undgik de private forbrugere (ikke erhvervsdrivende) at betale moms af deres indskud.
Dette gjorde det lidt lettere at arbejde med dengang.
Jeg er sikker på at hvls Nørup Vandværk skulle have tilbage betalt disse l/S beviser til nuværende
ejere af de matrikler som indskuddet var givet fra, ville de straks være blevet fulgt op af tilsvarende
opkrævning fra Nørup Vandværks side.
Jeg forventer en vis forståelse for, at vi som bestyrelse ikke er top professionelle - men vi gør det
bedste, vi kan og meget af det som frivilligt arbejde.

Jeg håber med ovenstående at nå ud til de andelshavere / forbrugere som måtte have interesse
sagen. Dette fremsat på Nørup Vandværks generalforsamling d. 31.08.2020 under punktet
eventuelt, og det vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen på vor hjemmeside efter
generalforsamlingen på www. noerupvand. dk
På bestyrelsens vegne

Jan Rosenberg

i

