
Generalforsamling for Helnæs Vandværk onsdag den 30.marts 2022 kl. 19 i 

Borgerhuset med efterfølgende ost-rødvin. 

 

Indledende informationsmøde om vandværkets udfordringer.  

1. Mange love og bekendtgørelser er komplekse og giver udfordringer.  

2. Ledningsplan er digitaliseret.  

3. Renoveringsplan. Plan fra Rambøll koster 35.000 kr. + moms. 

Vi er nødt til at afsætte et årligt beløb til renovering.  

Vi skal have udbudsmaterialer og arbejdsbeskrivelser, før vi kan sætte 

renovering i gang.  

Detailprojekt for vandledningsrenovering koster 80.000 kr.  

4. Truende skyer: Analysekrav. BNBO. Pludselige forureninger.  

5. Nødforbindelsesledning til Hårby vandværk. De indledende undersøgelser vil 

koste 49.500 kr.  

6. Vandforsyningsplan fra kommunen.  

7. Økonomiske udfordringer: Vi har brugt ca. 96.000 kr. mere, end vi har haft 

indtægter.  

8. Hvad går problemet ud på? 

Vandværket er en virksomhed, der  

• omsætter for ca. 400.000 kr./år + moms + skatter 

• der producerer fødevarer 

• kræver højt beredskab 

• har et stort og komplekst lov og regelgrundlag 

 

Kræver viden om 

• Drift 

• Vedligeholdelse 

• Analyser 

• Lovgivning 

• Teknik 

• Økonomi/finans 

• Projektledelse 

 

Der opfordres til at spørge et andet vandværk, f.eks. Assens om muligheden for et 

samarbejde.  

 

 



Referat fra generalforsamlingen i Helnæs Vandværk d. 30. marts 2022 i 

Borgerhuset. 

17 fremmødte: (inkl. bestyrelsen) 

 

1. Valg af dirigent: Peter Søgård blev valgt. 

2. Beretning om det forløbne år. Det store ledningsbrud i februar blev 

dyrt og har kostet os en del vand, ca. 300 m3 i ugen og en del 

natteroderi og dårlige nerver. Vi blev hjulpet lidt af frost og sne, der 

afslørede brudstedet. 

Beredskabsplan: Vi har udarbejdet en miniberedskabsplan, så vi er 

klar til at tage telefonen, hvis der sker en pludselig forurening. 

Vores rigtige beredskabsplan er revideret og bragt i 

overensstemmelse med Danske Vandværkers anbefaling og leveret 

til kommunen, som vi skal. 

Anton har drevet LER projektet siden marts 2021. 

Ledningsregistrering til LER databasen gennemført sammen med 

Rambøll. Aktivt fra d 21/9-2021. Har allerede besvaret tre 

graveforespørgsler, hvilket er langt under gennemsnit fra de sidste 

år. 

Fire bestyrelsesmøder i 2021 med god disciplin og arbejdsomhed. 

Julefrokost for bestyrelsen, medhjælpere og ægtefæller på Gl. 

Avernæs den 25. nov. 2021. 

For at slutte året godt af fik vi et ledningsbrud lillejuleaften. 

Udpumpet 37.215 m3, afregnet 33.587m3, spild på 9.7% mod 

normalt ca. 3%. 

Vi bruger 1 KWh pr. m3, vi pumper op.  

Analyserne er meget fine. 

3. Regnskab. Vi har fået godkendt de prisstigninger, vi har søgt om, jvf. 

takstbladet. Det vil kun lige give os økonomi til det fornødne.  

Måske er prisstigningerne for små.  

Udgifter til forundersøgelser har vi ikke penge til i kassen.  



Dem skal vi finde. Vi bør derfor hæve prisen yderligere.   

4. Budget. Der vil være lidt luft i budgettet næste år, da 

digitaliseringen er betalt. Budgettet er godkendt. 

5. Indkomne forslag. Ingen forslag er indkommet.  

6. Valg af bestyrelse. På valg var:   

a. Anders Lindskov Jørgensen 

b. Kaj Nielsen 

c. Tommy Broberg 

Alle blev genvalgt. 

Suppleanter: Torben Dansted og Lars Scheffmann blev genvalgt.  

7. Valg af revisorer.  

Der var genvalg til Finn Hemmingsen og Kirsten Zimmer Rasmussen. 

8. Eventuelt.  

_____________________                           ____________________ 

Tommy Broberg - kasserer        Kaj Nielsen - Næstformand 

 

 

_________________________                            _______________________ 

Per Pedersen - ledningsansvarlig                         Anton Siersbæk - Sekretær 

 

 

_________________________ 

Anders Lindskov - Formand 

 


