Pjedsted Vandværk

REFERAT af
Ordinær Generalforsamling
onsdag den 11. marts 2020, kl. 19:30
1. Velkomst og Valg af dirigent
Formand Niels Ladegaard bød velkommen til de fremmødte. Søren Petersen, Landsmosevej
7, blev valgt som dirigent. Søren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt
med mindst 8 dages varsel. Dirigenten gav herefter ordet til formanden:
2. Beretning 2019
Driften af Pjedsted Vandværk har gennem 2019 forløbet uden de store udfordringer. Vi har
haft få ledningsbrud og en stabil vandforsyning, med stadig god kvalitet af det udpumpede
vand. Vi bliver hvert år mødt med nye myndighedskrav, for at sikre vores grundvand er fri
for diverse stoffer og kemikalier.
Vi er meget langt i processen med at få hele ledningsnettet digitaliseret. Der mangler
omkring 30 ud af 360 stophaner som ikke er lokaliseret, hvilket er et flot resultat og et godt
arbejde Brian og Karl har udført. Vi vil for nuværende ikke bruge mere tid på de sidste
stophaner, da de nok skal vise sig, hvis der opstår et brud omkring dem. Vi er nu i stand til
ved hjælp af vores digitalisering at levere data med få timers varsel, når en entreprenør skal i
gang med et gravearbejde.
Samtidig er vi meget tilfredse med sidste års investering i afspærringshaner og renoveret
ledningsnet i den øvre del af Elboparken. Der er stadig et par afspærringshaner på
ønskelisten i dele af Stationsbyen, samt vores forsyningsledning, som går fra vandværket og
ud mod Colas.
Vandkvaliteten er stadig god og ved samtlige prøver i 2019 er der ikke fundet rester af
uønskede stoffer. Som nævnt vil vi også fremover blive mødt med yderligere krav om øget
kontrol af uønskede stoffer i grundvandet. De største testpakker som de store vandværker
analyserer for, omfatter op mod 400 forskellige stoffer. Af alle de pesticider som er godkendt
til brug i landbruget, blev der ikke fundet rester af et eneste stof. Det vidner om at
godkendelsesproceduren for pesticider, virker efter hensigten i Danmark. Vi har i Danmark et
af verdens skrappeste godkendelses procedure. De meget omfattende krav ligger ind til
videre udelukkende hos de store leverandører af drikkevand. Finder man her uønskede
stoffer, vil kravene helt sikkert også komme til at omfatte de små vandværker, hvor det vil
belaste økonomien betragtelig, da udgifter til prøverne er meget store.
Vi har i 2019 fået forlænget vores vandindvindingstilladelse med yderligere 30 år. Tilladelsen
gælder op til 80.000m3 vand om året, hvor vi i dag udpumper ca. 56.000m3. Vi har både
vand og kapacitet nok til at Pjedsted by kan vokse.
Vi har samtidig modtaget et lovpligtigt analyseprogram som omfatter boringsprøver af rå
vandet og prøver udtaget direkte hos forbrugerne 4 gange årligt. Her testes for uorganiske
sporstoffer, organiske mikroforureninger, pesticider og nedbrydningsprodukter.
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Herudover holder bestyrelsen
hinanden orienteret på mail. På møderne har vi desuden diskuteret Børkop Vandværk som
har ansøgt om boringer vest for Pjedsted i vores indvindingsopland, nær Pjedstedgårds
arealer.
Det er en meget stor indvinding på 800.000m3 der søges om. Spørgsmålet er om det får
indflydelse på vores boringer omkring Pjedsted vandværk, da kilden formentlig er den samme
som Børkop Vandværk ønsker at pumpe vand fra.
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Digitalisering og stophaner har også været på dagsorden i det forgangne år. Her er vi som
nævnt tæt på målet.
Som vanligt har der været afholdt et fælles møde med de øvrige vandværker i Fredericia
kommune. På mødet blev der blandt flere punkter, diskuteret pesticidfri drift af
landbrugsjorden hvorfra vandet indvindes. Skal et sådan tiltag gennemføres er det
vandværket, som skal kompensere lodsejeren og ikke kommunen. Skærbæk vandværk ville
rense vandet, hvis der opstod en forurening.
Økonomi
Vandværket har en stærk økonomi til varetagelse af daglig drift og mindre vedligeholdelses
opgaver. Regnskabet udviser dog et mindre underskud. Vi forsøger at afbalancere økonomien
for at ramme et resultat så tæt på nul som muligt. Vores indestående i Middelfart Sparekasse
skal nu også forrentes med 0,75% i negativ rente – det er omkring 15.000 kr. om året vi
betaler for at have penge stående på kontoen. Unægtelig en anden situation nu end tidligere,
hvor vi hvert år fik et pænt udbytte af vores obligationsbeholdning.
Vandsektorlover kræver jo som nævnt i tidligere år, at vi ikke må spare op til fremtidige
investeringer. Vi skal drive værket efter ”hvile i sig selv princippet”. Skal vi lave store
renoveringsopgaver er tanken at vi skal låne til projektet og herefter opkræve en højere
vandpris indtil lånet er tilbage betalt. Derfor vil vi, når regnskabet gennemgås, blive mødt
med begrebet over/underdækning.
Vores takster for levering af vand er uændret i forhold til 2019. Vandafgiften er 4 kr./m3 –
dertil kommer 6,18 kr./m3. i statsafgift samt 0,19kr./m3 i drikkevandsbidrag. Målerafgiften
er ligeledes uændret med 700 kr. årligt. Til alle beløb skal tillægges moms.
Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en solid indsats vedrørende daglig drift af
værket. Det er som altid en fornøjelse at se hvor godt du holder vandværket.
Chris du skal også igen i år have en stor tak for din indsats med bogholderiet. Jeg ved du
bruger meget tid på opgaven, men vi er i den øvrige del af bestyrelsen heller aldrig i tvivl om
tingene er i orden.
Også til den øvrige del af bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen i 2019.
Sluttelig en tak revisor Annette Hansen og Flemming Petz for hjælp til revidering af regnskab.
Dirigenten overlod herefter Bestyrelsens beretning til forsamlingen.
Ole Sørensen spurgte ind til begrebet ”BNBO” (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). BNBO er
indført i hele landet for at beskytte grundvandet omkring vandværkenes boringer så der kan
leveres rent drikkevand til forbrugerne. I 2011 blev der fastsat en 25-meters zone som
betyder, at der indenfor en radius af 25 meter fra indvindings boringer ikke må gødskes,
dyrkes afgrøder, eller anvendes pesticider. Eventuelle lodsejere, der har jorder indenfor 25meters afstanden, vil kunne ansøge om kompensation for eventuelle driftstab. Der vil kunne
indføres frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer. Kommunen vil kunne give påbud.
Pjedsted Vandværk har ikke områder omfattet af BNBO.
Der var ikke flere bemærkninger og dirigenten konstaterede dermed, at Beretningen var
godkendt.
3. Regnskab 2019 (Årsrapport)
Kasserer Chris Hansen, Landsmosevej 17, gennemgik regnskabet for 2019. Vandværkets
økonomi bygger på ”hvile-i-sig-selv”- princippet, dvs. Resultatet SKAL vise 0 (nul). Til brug
herfor benyttes begreberne ”Overdækning” (der er opkrævet for meget) og ”Underdækning”
(der er opkrævet for lidt). Resultatet for 2019 gav efter afskrivninger en Underdækning på
kr. 71.657. Status balancerer med en saldo på kr. 4.320.445. Dirigenten konstaterede, at
Årsrapporten 2019 blev godkendt.
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4. Budget 2020
Chris gennemgik det af Bestyrelsen opstillede forslag til indtægter og udgifter i 2020.
Bestyrelsen foreslår uændrede takster, dvs. kr. 700,00 plus moms pr. måler i fast afgift,
samt kr. 4,00 plus moms pr. m3 i vandafgift til vandværket. Herudover opkræver
vandværket på vegne af SKAT Miljøafgift (kr. 6,18 plus moms) og Drikkevandsbidrag kr. 0,19
plus moms) pr. m3. Forsamlingen godkendte det fremlagte forslag til Budget 2020.
5. Forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66, blev genvalgt for 2 år (2022)
Chris Hansen, Landsmosevej 17, blev genvalgt for 2 år (2022)
7. Valg af bestyrelses suppleant
Søren Petersen, Landsmosevej 7, blev genvalgt for 1 år (2021)
8. Valg af revisor
Flemming Petz, Stationsvej 52, blev genvalgt for 2 år (2022)
9. Valg af revisorsuppleant
Orla Rudolf, Elboparken 36, blev genvalgt for 1 år (2021)
10. Eventuelt
Jørgen Jakobsen, Landsmosevej 5, gav udtryk for glæde over at Pjedsted stadigvæk med
lokale ildsjæle er i stand til at drive et privat vandværk og roste i den sammenhæng
bestyrelsen for indsatsen.
Dagsordenen var herefter udtømt. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og
gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Niels takkede dirigenten for
veludført hverv. Der blev herefter budt på kaffe og smørrebrød.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger (Uændret):
Formand: Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5
Kasserer: Chris Hansen, Landsmosevej 17
Sekretær: Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66
Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen, Elbokrogen 17
Bestyrelsesmedlem: Karl Anker Thomsen, Fiskebækvej 30
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