Ref. Rep.møde FSE 04.05.2019.

Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba (FSE)
.

Referat af repræsentantskabsmøde, lørd. d. 04.05.2019. kl. 11.00 på Fuglsø Kro. Fuglsøvej 92, 8420 Knebel
Mødet afholdtes i.h.t. udsendt dagsorden.
Pkt,1, Valg af dirigent.
Mogens Lübker, (ML) Begtrupvig Vandværk, valgtes og konstaterede at mødet var behørigt varslet og indkaldt iht.
selskabets love.
Pkt.2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Thomas Bjørnbak (TB), bød velkommen og aflagde bestyrelsesberetning iht. hoslagte Bilag.1.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasseren, Torben Nicholaisen (TN) , gennemgik og kommenterede regnskabet , - hvilket godkendtes uden
bemærkninger.
Pkt.4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
TN.,- gennemgik og kommenterede budgettet, - hvilket godkendtes uden indsigelser.
Under samme punkt, blev bestyrelsens udkast til Investeringsplan 2019-2024, - præsenteret og fremlagt.
Pkt. 5. Bestyrelses præsentation af takster for det kommende år på grundlag af godkendt budget til orientering.
Takstbladet blev omdelt og kommenteret, det oplystes at dette er excl. moms.
Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Peter Larsen 2 år genvalg
Jørgen Christensen 2 år
Valg af suppleanter: Jørgen Nissen 1 år
Julie Almegaard 1 år
Pkt.8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor Peter Strandgaard 2 år genvalg
Suppleant Morten Harboe 1 år genvalg
Pkt. 9. Eventuelt.
Lars P. Larsen, LPL
Oplyste: - Tilsluttede distributionsselskaber har mulighed for at få deres regnskaber indlagt på FSE` hjemmeside.
( www. Pumpestationskellerupenge.dk) - indlæg skal fremsendes til LPL (larspeterlarsen@post.tele.dk).
- endvidere, at der er krav om at tilsluttede selskaber fremtidig skal have en hjemmeside.
- Vandanalyser, - Andelskontrakt,- Regulativ og Årsrapport fremgår af FSE´ hjemmeside.
Bilag 1. Bestyrelsens beretning
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Bestyrelsens beretning for det forgangne år på det ordinære
repræsentantskabsmøde lørdag den 4. maj 2019.

Vand er som bekendt en fødevare. Der har derfor de seneste år både kommunalt og landspolitisk
samt fra EU været en stigende politisk interesse for vandsektoren og for at sikre rent drikkevand.
Bestyrelsen har i den anledning deltaget i et antal møder med Syddjurs Kommune, der er meget
interesseret i at etablere såkaldte vandsamarbejder mellem de almene vandværker. Syddjurs er
således administrativt opdelt i 4 vandsamarbejder: Et nord, syd, øst og vest. FSE er i det sydlige,
der også benævnes Ebeltoft/Mols.
Under de 4 store ”klumper” underinddeles i strukturgrupper og arbejdsgrupper, hvor FSE er i
gruppe med Tved, Dejret og Skødshoved (men man kan i øvrigt samarbejde med dem, man selv
ønsker!). Meningen er, at man lokalt kan aftale gensidig støtte f.eks. mhp. større
forsyningssikkerhed og nødforsyning, hvis et selskab skulle blive ramt af forurening, et alvorligt
ledningsbrud eller noget helt tredje. Det kan eventuelt også være administrativt samarbejde
omkring regnskab etc. – og ultimativt måske sammenlægning! Disse samarbejder har imidlertid
ikke rigtigt krystalliseret sig endnu, men vil muligvis udmønte sig yderligere i forbindelse med
kommunens endelige iværksættelse af indsatsplanlægningen (grundvandsbeskyttelse). Lad mig i

den forbindelse nævne de såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), der er
landområdet omkring de enkelte kildepladser, og hvor der skal laves beskyttende foranstaltninger i
forhold til brugen af arealet – herunder især brug af kemikalier. – Disse tiltag kan eventuelt på sigt
få indflydelse på vores investeringsplan, som vi fremlægger senere, såfremt vi skal købe et
område, eller betale lodsejeren kompensation for hans begrænsede udnyttelse af jorden. Det er
mit gæt, at forvaltningen bliver mere konkret omkring BNBO’er til efteråret.
Bestyrelsen gav sidste sommer bemærkninger til Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan 2018 –
2024. Bemærkningerne blev også fordelt til FSE Repræsentantskab. Planen blev med få
justeringer vedtaget af byrådet i august 2018. I den forbindelse er FSE forsyningsområde blevet
reduceret, idet Djurs Vand nu forsyner Bogens by – men FSE indsigelse om, at Djurs Vand skulle
overtage store dele af Mols Bjerge, blev hørt. Dette område er i den vedtagne plan nu delt mellem
Oversø og Vistoft.
Ellers har bestyrelsen haft fokus på kontrol af vandkvaliteten, og der er taget flere vandprøver i
perioden – både på selve vandværket, en højdebeholder samt hos en forbruger. Og hertil
naturligvis forsyningsselskabernes egne prøvetagninger. FSE har ikke fået melding om noget
alarmerende – der var en enkelt ”svipser” fsva. kimtal, men dette blev hurtigt kontrolleret ved en
omtagning og ”afblæst” uden forbud eller kogepåbud. FSE har således fortsat rent drikkevand i
god kvalitet – og uagtet sidste sommers tørke også i tilstrækkelig mængde. Bestyrelsen så
således ikke behov for at indføre forbrugsbegrænsende restriktioner.
Det bemærkes imidlertid, at FSE fortsat har fået taget prøver efter den gamle bekendtgørelse fra
før 2018, idet Syddjurs Kommune endnu ikke har udsendt et nyt prøvetagningsprogram jf.
bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Kommunen har dog pålagt alle almene vandværker,
at man ved næste ordinære vandanalyse skal teste for yderligere 5 pesticidrester. FSE næste
planlagte ordinære prøvetagning er i september 2019.
Bestyrelsen har i øvrigt aftalt med Syddjurs Kommune, at vi (FSE) forud for udgivelsen af et nyt
prøvetagningsprogram indkaldes til møde med kommunen herom. FSE vil her anbefale, at
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analyseprøver for pesticidrester m.m. tages på vandværket i stedet for hos de 8
forsyningsselskaberne og deres forbrugere, da det er det samme vand! Dette skulle mindske
belastningen af forsyningsselskaberne, herunder også økonomisk. Man må dog forvente, at der så
skal testes for noget andet ude hos forbrugerne, f.eks. coliforme bakterier.
SIDSTE NYT: Der er på det seneste fundet flere ”nye” pesticidrester, og den hotteste lige nu er
Clorothalonil-amidsulfonsyre (R417888), hvor ministeren og Miljøstyrelsen d. 23. april
henstillede til alle danske vandværker om snarest at få analyseret deres vand for dette stof. Det
forventedes samtidigt, at det ville blive obligatorisk at teste herfor i nær fremtid. Bestyrelsen valgte
derfor straks at bestille Eurofins til at komme og teste særskilt for dette stof. Dette forventes
gennemført ultimo maj 2019 på ”afgang vandværk”. – Og i går blev det så offentliggjort, at det pr.
1. november 2019 bliver et lovkrav at teste for R417888 i såvel boringer som afgang vandværk.
Kigger vi på driften af FSE i øvrigt, er det samlede vandforbrug for 2018 på: 86.114 m3 (mod
80.068 m3 i 2017), altså et merforbrug på 6.046 m3. Bestyrelsen tillægger tørken dette merforbrug.
Forbruget har jo ellers de seneste år været faldende.
Vi har i alt 1389 forbrugere = + 5. Bestyrelsen har modtaget enkelte forbrugerhenvendelser i f.m.
nybygning, kontaktinformation til eget forsyningsselskab og forespørgsler om vandets
hårdhedsgrad (der i øvrigt er 11).
Vi havde Skt. Hans aften et ledningsbrud på Lindhøjvej - mellem Sdr. Molsvej og Lindhøjvej 3 -,
men med en solid indsats fra smeden m.fl. blev dette udbedret i løbet af aftenen/natten.
Ellers har vi ikke været udsat for driftsforstyrrelser.

Vi har i perioden også fået udført Termografi af el-tavlerne. Dette gav ikke anledning til bekymring.
På økonomisiden kan nævnes, at årets overdækning (overskud) er kr. 23.024, der i forhold til det
budgetterede resultat på en underdækning på kr. 14.900, af bestyrelsen betegnes tilfredsstillende,
og som sådan ikke umiddelbart giver anledning til takstforhøjelser. Yderligere detaljer om
regnskab, budget og takster under punkterne 3, 4 og 5, hvor også bestyrelsen 5-års
investeringsplan fremlægges.
Indfasningen af den påbegyndte digitalisering af ledningsnettet (LER 2) (LER: Ledningsejerregister) er
udsat, idet den digitale platform endnu ikke er på plads. LER 2 forventes således først endeligt
implementeret i juni 2023.
Status for FSE opmåling: Vi modtog netop i går fra firmaet MalTek de første udskrifter af de
digitaliserede kort, som lige skal rettes til, men som derefter er klar, når den nye LER 2 platform
søsættes.
Bestyrelsen har indtil videre valgt at besvare hver enkelt gravehenvendelse (i det nuværende LER
system) manuelt, og således spare en del penge. Der har i det forløbne år være ca. 50
forespørgsler.
FSE er fortsat medlem af Danske Vandværker, hvor det er lykkedes os at få nedsat kontingentet,
således at vi nu udelukkende skal betale grundbeløbet plus storforbrugernes vandforbrug mod
tidligere hele den udpumpede vandmængde – og altså også for samme vand som
forsyningsselskaberne betaler for.
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I Syddjurs Vandråd er det omvendt således, at forsyningsselskaberne udelukkende betaler
grundbidraget kr. 600, mens FSE udover grundbidraget også betaler pr. m3 indvindingstilladelse.
Bestyrelsen vil naturligvis fortsat holde fokus på at tilvejebringe rent drikkevand i god kvalitet og i
nødvendig mængde samt færdiggørelsen af digitaliseringen til LER 2, men vil herudover
påbegynde en revidering af andelskontrakten, der er utidssvarende og trænger til en opdate.
Herudover vil vi opdatere FSE hjemmeside, herunder måske skifte udbyder, samt indføre nye
Emailadresser
til de enkelte bestyrelsesmedlemmer som f.eks.: formand@FSE.dk eller lignende.
Næstformanden vil i øvrigt under punktet ”Eventuelt” give en kort orientering om den nuværende
hjemmeside og forsyningsselskabernes mulighed for at koble sig op herpå.
Endelig er det bestyrelsens hensigt fortsat løbende at orientere repræsentantskabet via
nyhedsmails.
På bestyrelsens vegne
Thomas Bjørnbak

