Referat fra NordSamsø’s generalforsamling den 30.marts 2017 kl. 19.30
på Sælvig Bugtens Camping
14 deltagere incl. bestyrelse
Dagsorden

Velkomst ved formanden Richard Zeuthen
Ad 1. Inge-Dorte Larsen blev valgt som referent og kunne konstatere at generalforsamlingen er
lovligt varslet i Samsø Posten
Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Vi har fået 10 nye tilslutninger og en nedlæggelse, så vi er nu 1542 forbrugere.
•
Der er udsendt 117.799 kubikmeter i 2015 mod 115.754 året før
•
Solgt til forbrugere 111.478 kubikmeter mod 104.223 året før.
•
Dette giver et svind er på 6.321= 5,4 % mod 9,97% året før.
Da alle nu har de nye elektroniske målere som er mere nøjagtige, kan vi med større sikkerhed beregne
vores spild. Tidligere har der nok været ure der har talt for lidt og med større spild som konsekvens. De ure
der talte for meget blev som oftest fanget af forbrugerne selv. Hvorimod hvis uret viste for lidt var der af
sagens natur ikke nogen der klagede. Der er derfor enkelte der har fået en større regning, da der tidligere
ikke var afregnet for det faktiske forbrug.
Konstituering:
•
Formand
Richard Zeuthen
•
Sekretær
Lisa Kjær Sørensen
•
Næstformand Arne Kristensen
• De elektroniske ure har allerede vist sig meget nyttige når Per har skullet finde en lækage i
systemet og vi har kunnet dokumentere forbruget ned på dato og time niveau. Dette har været
meget brugbart i uenigheder i forbrugsmønsteret.
• Desværre er der nogen der tror at vi kan overvåge den enkelte måler og at vi derfor opdager
brud/spild på de enkelte vandinstallationer. Dette er ikke tilfældet. Vi kan se hvis der er et unormalt
højt natforbrug og kan så begynde at søge ud i forsyningsnettet efter eventuelle lækager. Det er
derfor nødvendigt at den enkelte husejer selv kontrollerer målerstanden mindst en gang om
måneden og at man lukker for vandet hvis huset ikke bruges for en længere periode. Husk at der
skal lukkes på indgangssiden af måleren, er man i tvivl så kontakt Per Simonsen eller en VVS
montør.
• Mårup Østerstrand og Besser der er blevet kloakeret
• Dette har medført at vi har udskiftet en del af nettet og at der har været en del afbrydelser af
vandforsyningen. Vi har haft et fint samarbejde med entreprenøren og håber ikke der har været for
mange gener i området. Der er blevet udskiftet en hel del af forsyningsnettet i Besser hvilket også
kan ses på vores resultat i regnskabet for 2016.
• Vi har sendt en SMS ud til alle der er tilmeldt vores SMS ordning. Det viser sig desværre at mange
ikke er tilmeldt. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at man bliver tilmeldt, så vi kan give besked hvis
der er afbrydelser m.m
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Udover udskiftning af ledningsnet fik vi i 2016 udskiftet vandtankene i Agerup og den nye tank
kunne tætningsprøves 23. februar og kom i endelig drift den 6. juni. Den er ny dækket til og græsset
er ved at komme på toppen. I løbet af 2017 vil tanken ved Besser trykforøgerstation blive udskiftet.
Billeder fra nedgravningen af den nye tank. Efter at de gamle tanke er fjernet klargøres hullet til
den nye tank. Herefter bliver der så støbt en bund i beton og de færdigstøbte sidemoduler sættes
op. Så lægges låget på, efter at alt er fuget og på låget lægges en tæt dug der sørger for at der ikke
kan trænge noget ind fra oven. Det hele dækkes med sand og der lægges jord på. Til sidst planeres
jorden og der plantes græs. I processen er der selvfølgelig også blevet lagt rør ind til påfyldning og
aftapning af tanken. I et af modulerne i låget er der en inspektionsluge som 100% tæt og som er
aflåst.
Vi følger vandkvaliteten tæt og har i dag noget rigtigt godt vand. De to boringer i Lystofte og
Langdalen, hvor der er konstateret sporstoffer fra pesticidrester, bliver fulgt tæt. Heldigvis har vi
kunnet konstatere at tallene fra målingerne ar faldende og at boringen i Langdalen ligger under
grænsen for hvor meget BAM der må være i drikkevandet.
På Nordøen afventer vi stadig en afgørelse eller tilbud om frivillig aftale fra Aarhus/Samsø
Kommune. Vi håber på at det bliver i 2017 at vi kan få aftalerne i hus, så vores allesammens
grundvandsreserve her på nordsamsø er beskyttet mod pesticider og kvælstof.
Annebjerg boringen blev ramt af lyn og vi har ledt efter en placering et andet sted i indsatsområdet.
Det har dog vist sig endog ganske svært at finde en ny placering. Der er en del hensyn at tage når
der skal udvælges et nyt boringssted. Der skal være nok grundvand, dette skal være af en fornuftig
kvalitet og så skal den placeres så der ikke skal den store beskyttelse til. Dette kunne udløse flere
store erstatninger og gener for lodsejere. Forsøget med at finde et sted ude i bakkerne, viste sig
ikke mulig. Vi kom til enighed med Århus Kommune om at den nuværende placering var den
optimale ud fra såvel et miljø- og økonomisk syn. Vi endte dermed om at søge om
indvindingstilladelse ca. 2-5 m. fra den gamle boring. Den tilladelse kom 2. marts i år og når
klagefristen på de 4 uger er udløbet regner vi med at gå i gang med arbejdet. Så vi håber at have
den nye boring klar inden højsæsonen.
Kontoret arbejder stadig med at lægge data ind i ledelsesmodulet regnskabssystemet.
Ledelsesværktøjet og brugen af det er en del af den revision af vandforsyningsloven der kom for
nogle år siden. Det er alle arbejdsgange og alle større investeringer der lægges ind. Eksempelvis
købte vi for et par år siden nye pumper til Alstrup og det indkøb er så lagt ind med service plan og
en dato for levetid. Dette hjælper til en bedre styring og gør nye medarbejdere har boget at støtte
sig til indtil rutinerne er lært.

Kommentarer fra salen med hensyn til gravearbejde i Besser – mange afbrydelser uden orientering – der
ønskes en bedre information. Dette tages til efterretning – vandværket forsøger i videst muligt omfang at
sende SMS ud og orientere på Facebook i de tilfælde, hvor det giver mening. Planlagte reparationer lægges
ud, mens pludselige opståede brud for det meste vil være lavet inden, det kan nås at sende en besked ud til
forbrugerene.
Der blev spurgt ind til nedlæggelse af en tilslutning – det skyldes et dobbelt hus, som nu er sammenlagt til
en matrikel, forbrugeren afholder selv alle omkostninger for lukning af tilslutningen.
Spørgsmål til Annebjerg boringen – hvorfor har vandværket søgt efter et andet sted? – Der har år tilbage
været saltvandsindtrængning i Annebjerg boringen, men ved begrænset udvindingen 6 km3 pr. time kan
der pumpes fint vand uden problemer. Da det ikke har været muligt at finde en ny mulig boring indenfor
indsatsområdet, laves der en ny boring ved siden af Annebjerg boringen, hvor vandet er fint.
Der var ros til bestyrelsen for valg af mødestedet – bestyrelsen forsøger at holde arrangementet rundt ved
vore kunder.

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Einar Mortensen
Spørgsmål fra salen til udgifter til indsatplanen – Richard: Betaling af erstatning til landmænd, som
begrænses i brugen af jorden. Der mangler en afgørelse på den sidste udbetaling af erstatning
vedrørende indsatsplanen i Nord. Det er besluttet at der betales 100 kr. pr. forbruger årligt så
udgifterne til indsatsplanen er afdraget over 10 år. De næste år kan vi forvente at skulle betale en
andel af udgifterne til indsatsplanen i syd.
Overdækningen i regnskabet anvendes til anlæg og vedligeholdelse af disse plus at holde
vandprisen i ro. Når erstatningerne er betalt forventer vi at kunne nedsætte vandpriserne.
Regnskabet blev godkendt
Ad 4. Budget – de store udgifter i 2016 skyldes udskiftning af vandure, udskiftning af
rentvandstank samt forbedring af ledningsnet. Forbedringer af ledningsnettet forventes færdigt i
2017.
Der blev stillet spørgsmål til gebyrer til nets på 4-5 kr. pr. kørsel gennem systemet – der er ingen
alternativer der fungerer lige så godt på nuværende tidspunkt.
Opkrævning pr. kvartal betyder relativt små tab.
Budget/takstblad blev godkendt.
Ad 5. Ingen
Ad 6. Valg til bestyrelsen: Arne Kristensen, Bjørn Sørensen og Henrik Øster – GENVALG til alle
Valg af suppleanter: Knud Werner Petersen, Niels Søndergaard – GENVALG
Ad 7. Valg af revisor - Realvision, Torsten Sørensen – GENVALG
Ad 8. Snak om der er alternativer til varsling via SMS? Facebook? Spørgsmål til mulighederne for
overvågning. Vandværket tjekker at der i løbet af døgnet stilstand i forbruget – er der ikke det undersøges
det nærmere i hvilket område der er et forbrug, hvor efter Per kører ud i området og tjekker vandurene.
For referat
Lisa Kjær Sørensen

