Referat af Repræsentantskabsmødet
onsdag. den 18. april 2018

Mødet startede med spisning,
hvorefter Thorbjørn Skander Hinge SILHORKO gav en præsentation om blødgøring af vand med
ionbytning.

Hvorfor? Aflejring i rør og varmelegemer. Levetid for installationer og apparater øges,
energiforbrug mindskes (500 kr/år for alm. familie) sparet. Ønskeligt med hårdhed på
omkring 10 siger sundhedsmyndighederne.
Privatanlæg koster ca. 12000 kr.
Metoder: ionbytning, nanofiltrering og kalkfældning
Forbrugsstof er salt, der kan være tilsat desinfektionsmiddelser! Anlæg kan give bakterie
problemer, hvis det ikke passes ordentligt.
Store anlæg skal godkendes af kommunen.
Pris på anlæg fra Tårnby der kan levere 165 m3 i timen er ca. 1.5 kr /m3 og anlæg til
2,2 mill. Hårdhed nedbringes fra 300 til 190 dH.

Indlæg fra kommunen.


Indsatsplaner (Henrik)
Der er vedtaget 7 planer og der mangler 3. Indsatsplan for Guderupområdes påbegyndes til sommer.
De vedtagne planer følges op ved møder med de involverede parter. Midtals og Sundeved kontaktes
efter ferien.
Klagesag ang.BNBO ved Mjang Dam. Kommunen har indleveret partsindlæg til nævnet.

 Status på ny lovgivning om prøvetagning v/(Susanna) og det nye kontrolprogram.
Først kunne Susanne meddele at der ikke er fundet desphenyl - chloridazon i nogen prøver overhovedet
her i området. Mht. det nye stof 1,2,4-triazol, et nedbrydningsprodukt fra visse svampemidler, så er der
endnu ikke noget krav om analyser

Indtil kommunen har godkendt et vandværks nye analyseplaner, fortsættes der efter den gamle ordning.
De nye planer:
Vandværket skal selv foreslå en plan for deres analyser, der så skal godkendes af kommunen. Den
samlede plan skal indbefatte
Analysepakker: for hvad, hvor ofte og hvordan prøven skal udtages. Der skal argumenteres ud fra
historikken for analyserne, hvis man skal have nedsat prøvehyppighed eller evt. undlade visse
analyser. Dette gælder også for boringskontrollen.
Analyseadresser: Der skal tages prøver så hele nettet er dækket og der skal opstilles en liste med
adresser, hvor prøverne kan udtages. Hvis der tages relativt få analyser skal der være en plan for,
hvordan man når rundt på f.eks. 5 år.
og en beredskabsplan.
I udgangspunktet er der kun krav til analyser taget hos forbrugerne.

Efter disse meddelelser var der

Ordinært Repræsentantskabsmøde

1. Erik Lorenzen blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Peter Petersen

Møde med kommunen:
Gennemgang af status for indsatplanerne, snak om BNBO, ubrugte boringer;- luk dem!. Tilladelser
til nye boringer til landmænd og kommunens stilling dertil. Sprøjtefri haver, - vi skal sammen med
kommunen lave oplysningskampagner.
Prøvetagning: opfordring til at tage analyse for 1,2,4-triazol så vi er på forkant.

Ny lovgivning: vi bliver nok nødt til at tage to prøver ved samme forbruger. Vandrådet vil prøve at
udarbejde forslag til prøvetagning sammen med kommunen.
Aftale med Eurofins: aftale er forlænget indtil de nye prøvetagningsprogrammer er vedtaget.
Derefter bliver der nyt udbud.
Persondataordningen: deadline er 22 maj. Se på vandværksforeningens hjemmeside, hvor der er
godt materiale.
Ler: i 2022 skal alle net være digitaliseret. Svartiden bliver også nedsat.
Registrering af ejerforhold for vandværket. Er selskabsformen på plads?
Nødforsyning for små vandværker: tankbil indenfor 18 timer abonnement på 3000 kr/år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Bjarne Bohsen
Indtægter stort set ens i 2017 og i det foregående år. Udgifter dog kun på 75%. Årets resultat bliver
således på ca. 25500 kr.

4. Budget for det/de kommende år forelægges ved Bjarne Bohsen
Der budgetteres med en underskud på 13600 kr pga. nedsat kontingent.

5. Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse ved Bjarne Bohsen
Kontingent nedsat fra 0,012 kr /m3 til 0,010 kr/m3, grundet den store kassebeholdning. Ændringen
blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er Ejvind Thorstensen / Torsten Hvidt / Peter W. Jørgensen / Harald Peter Jensen
Alle modtager genvalg og alle vælges.

