C/o Kim Sorgenfri
Kårupvej 11
4540 Fårevejle
Tel: 4049 0330

Indvarsling til ordinær generalforsamling i
Ordruplund Vandværk.
Søndag den 30. juni 2019 kl. 10.00 i
Restaurant Bothwell,
Dragsholm Golf Club
Golfsvinget 1,
4540 Fårevejle Kirkeby
Dagsorden til den ordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2018.
4. Fremlæggelse af budgetter for år 2020.
Samt fastsættelse af takster for år 2020.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
.
7. Valg af 2 revisorer.
Hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. Revisor.
8. Valg af 2 revisorsuppleanter.
Hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. Revisor.
9. Eventuelt
De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Carl Haagensen og Hans Jensen
Hans Jensen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller Jan Voetmann som nyt bestyrelsesmedlem
I øvrigt opfordrer bestyrelsen til at interesserede melder sig som suppleanter til bestyrelsen
Adresse: Kårupvej 11, 4540 Fårevejle
Telefon 4049 0330
E-mail: Kim@Sorgenfri.Eu

Driftsleder: Kim Sorgenfri, mob. 4049 0330
Bestyrelsesformand: Axel Laursen, mob. 4046 8566

20-05-2019.
Formandens beretning 2018.
Den solgte vandmængde til andelshaverne blev i 2018 på i alt 48.799 m3, - en del mere end i 2017. Den
forøgede solgte mængde udgør en stigning på ca. 13%, hvilket tilskrives den lange og meget varme
sommerperiode i 2018.
Sammenholdt med den udpumpede mængde fra værket på i alt 51.845 m3, gav det en vandspildsprocent på
5,88 %, - lidt mere end sidste år; men fortsat meget tilfredsstillende
Vi har fortsat målsætningen om nå ned på en spildprocent på max. 5 %.
Vore elektroniske målere er en stor hjælp i at opspore og lokalisere lækager meget hurtigt, - noget der har
medvirket til at reducere spild både i forsyningsnettet og hos den enkelte forbruger.
Vi har indledt et samarbejde med SEAS-NVE om at etablere en kontinuert måleraflæsning gennem det nye
såkaldte LoraWan internetsystem. Lykkes det vil vi i løbet af 2020 være i stand til at aflæse alle målere i
forsyningsnettet og hos forbrugererne med en hyppighed på ca. 15 minutter. I givet fald giver det mulighed
for at den enkelte forbruger løbende kan følge sit forbrug via internettet og samtidigt blive adviseret hvis der
opstår en lækage i huset.
Vi har i 2018 udskiftet ca. halvdelen af vore afspærringsventiler i forsyningsnettet. Flere af de gamle ventiler
var rustet fast og kunne ikke længere betjenes. Udskiftningen fortsætter i 2019 og påregnes afsluttet i løbet
af en samlet 3 års periode.
Der er foretaget flere ledningsomlægninger for at forbedre forsyningstrykket hos flere forbrugere, sidst er
forsyningsledningen langs Åsvej omlagt.
Vi har fået undersøgt vandet for mere end 15 kendte typer af pesticider, som ikke i øjeblikket er del af de
lovpligtige prøver, - herunder Desphenyl-cloridazon og 1-2-4 Triasol. I ingen af de foretagne analyser kunne
nogen af de 15 pesticider spores.
Det forventes at listen over pesticider, der skal måles for i løbet af 2019, udvides betydeligt.
Vi er meget glade for at så mange kommer til åbent hus-arrangementet og hilser på og dermed viser deres
interesse for værket. Fremmødet i 2018 var som i tidligere år, hvor ca. 65 andelshavere ”kiggede ind” og fik
af bestyrelsens medlemmer forklaret vandværkets teknik og kommende nye tiltag.
Vi håber at også rigtig mange vil komme til åbent hus i 2019.
Samarbejdet med Kommunen er også i 2018 forløbet godt. Efter at Grundvandsmodellen for Odsherred blev
færdig i 2015 er arbejdet med de tilhørende indsatsplaner blevet færdiggjort i 2016 og godkendt af
kommunalbestyrelsen i 2017. De skal nu i årene fremover implementeres. Ordruplund skal stå for pejling og
måling af vandkvalitet i yderligere to boringer ud over de 4, hvorfra der i øjeblikket indvindes drikkevand.
Personligt er jeg fortsat formand for KVD (Kontaktudvalget for de private vandværker i den tidligere
Dragsholm Kommune). Jeg er tillige sekretær for KVDs tekniske arbejdsgruppe. Som i tidligere år har dette
arbejde givet værdifuld erfaringsudveksling, - både af teknisk og administrativ karakter, noget som værket
har haft stor nytte af.
Som bestyrelsesmedlem i VNs bestyrelse, - (Vandfællesskabet Nordvestsjælland) er jeg yderligere
involveret i regional vandværksdrift.
Jeg vil gerne slutte beretningen med at rette en stor tak til driftsbestyrer Kim Sorgenfri, samt til bestyrelsen
for et solidt og professionelt arbejde i det forgangne år.
Axel Laursen.
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