Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

07 MAJ 2022

Referat fra 29. Repræsentantskabsmøde lørdag d. 7. maj 2022
på
Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel.
Deltagelse
FSE årlige ordinære repræsentantskabsmøde blev gennemført med følgende deltagelse.
FSE Repræsentantskab jf. vedlagte deltagerliste (bilag 1).
FSE Bestyrelse:
- Formand Thomas Bjørnbak, Bogens Strand Vandforsyning, referent
- Næstformand Lars Peter Larsen, Oversø Vandværk
- Kasserer Torben Nicholaisen, Vistoft Vandværk
- Sekretær Jørgen Christensen, Begtrupvig Vandværk
- Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Nielsen, Strands Vandværk
Dagsorden
Repræsentantskabsmøde blev gennemført jf. den udsendte dagsorden, således:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 2021.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fremlæggelse af
bestyrelsens reviderede 5-årsplan (investeringsplan 2022 – 2026).
5. Bestyrelsens præsentation af takster for det kommende år på grundlag af godkendt budget til
orientering.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Bjørnbak
2 år
Torben Nicholaisen
2 år (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Søren Møller, Vistoft
Jens Christian Nielsen
2 år
Valg af suppleanter:
Jørgen Nissen
1 år
Julie Almegaard
1 år
8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor
Ulrik Møller Jensen
2 år
Suppleant Mogens Lübker
1 år
9. Eventuelt.
Referat
Ad 1. Formanden bød velkommen, og henviste til den udsendte dagsorden.
Bestyrelsen foreslog Mogens Lübker som dirigent, der blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede repræsentantskabsmødet for lovligt varslet og rettidigt
indkaldt.
Ad 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2021:
”Mange har en tendens til kun at give vandet opmærksomhed, når det enten ikke er til rådighed, eller når
der er for meget af det på samme sted….!!
Men vand er et af vores vigtigste råstoffer, det er altafgørende og livsvigtig for vores daglige virke.
Den store politiske bevågenhed og interesse for vandsektoren og for at sikre rent drikkevand er da bestemt
heller ikke blevet mindre.
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Bestyrelsen har i 2021 derfor jævnligt været i dialog med Syddjurs Kommunes Grundvandsgruppe om
indsatsplanlægning (herunder de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)), dokumentation for
hygiejnebeviser, vandprøver og i 2021 ikke mindst fornyelse af FSE vandindvindingstilladelse med
tilhørende kommunalt tilsyn.
Det kommunale tilsyn blev gennemført på alle vandværkets installationer d. 19. marts 2021 i en god og
konstruktiv tone; og af tilsynsrapporten fremgår bl.a., ”at kommunen vurderer, at FSE fremstår velholdt og
veldrevet”.
Syddjurs Kommune meddelte således d. 1. oktober 2021 FSE en ny vandindvindingstilladelse på 110.000
m3 årligt gældende frem til 2051; altså i 30 år.
En anden væsentlig opgave bestyrelsen har arbejdet med i 2021 (og fortsat her i 2022), er, at indgå
frivillige BNBO-aftaler (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) med de to for FSE aktuelle lodsejere.
BNBO´erne er (populært sagt) en udvidelse af den tidligere 25-meters beskyttelseszone med yderligere
brugsbegrænsninger i et udvidet område omkring boringerne beregnet ud fra indvindingsmængde,
indvindingsopland, jordlag m.m. Begrænsningerne omfatter stop for brug af sprøjtemidler. For FSE er der
tale om op til max. 2 – 3 hektarer.
Der har både landspolitisk og internt i vandsektoren samt blandt diverse interessegrupper været stor
polemik og uenighed om dette emne. Bestyrelsen har derfor været lidt afventende på dette område: også i
forvisning om, at der allerede ikke anvendes sprøjtemidler på de for FSE relevante områder.
Der er imidlertid fra politisk hold krav om indgåelse af disse såkaldte frivillige aftaler inden udgangen af
2022; ellers vil man fra centralt hold (Miljøministeriet) indføre generelle påbud og restriktioner. Der er derfor
ingen tvivl om, at det er noget bestyrelsen bliver nødt til at forholde sig til de kommende måneder.
Kigger vi på den nuværende vandkvalitet, gennemfører FSE de lovpligtige vandprøver jf. det omfattende
kontrolprogram for udtagning af vandprøver gældende frem til 2024. Der kontrolleres for over 100
forskellige stoffer, og der tilføjes løbende nye parametre.
Aftalen med kommunen er fortsat, at de store omfattende (og mest omkostningstunge) prøver, (herunder
efter miljøfremmede stoffer som PFAS, pesticider og pesticidrester, phenoler og kulbrinter) udelukkende
tages på selve vandværket (pumpestationen) og boringerne, mens forsyningsselskaberne kan gennemføre
et mindre program omfattende mikrobiologiske parametre som E-coli og coliforme bakterier samt legionella
m.m. som kan give alvorlige sygdomme.
Vi betjener os som tidligere af det akkrediterede firma Eurofins til at udtage og analysere vandprøverne; og
drikkevandskvaliteten er fortsat fin og lever op til myndighedernes krav, ligesom vi tilsyneladende også har
rigeligt vand. Ud over udtagning af prøver på selve pumpestationen udtages også prøver på FSE
højdebeholdere og i køkkenet på Fuglsøcentret.
Der blev i 2021 udtaget i alt 6 prøver. Alle prøveresultaterne kan ses på FSE hjemmeside
(www.pumpestationskellerupenge.dk) og kommunen får også hver gang tilsendt en kopi af
analyserapporten. FSE fik senest analyseret vandkvaliteten d. 10. marts 2022.
Den i 2020 igangsatte renovering og modernisering af Faushøj højdebeholderen med fjernelse af de to
gamle hydroforbeholdere, installation af en ny pumpe-unit, ny affugter samt tilhørende (midlertidige) eltavler blev afsluttet i 2021.
I overensstemmelse med FSE 5-års investeringsplan fortsættes moderniseringsarbejdet i 2022 på både
Faushøj øvrige dele af anlægget.
Bestyrelsen har i den forbindelse hjemtaget 3 tilbud/forslag til ”Fremtidens Vandværk”. Der har i processen
været enighed i bestyrelsen om, at vi ønsker en færdig løsning med kendte (afprøvede) komponenter, vi
ønsker ikke et udviklingsprojekt. Arbejdet omfatter bl.a. nyt el- og elektronik- samt overvågningsudstyr.
Idet der er tale om forholdsvis store forandringer og investeringer, har bestyrelsen søgt faglig bistand i form
af støtte fra en uvildig konsulent, der skal hjælpe med at vælge den ”rigtige” løsning. Det ligger desuden
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bestyrelsen meget på sinde, at vores mangeårige loyale VVS (og dennes mulige afløser) tages med på
råd.
Når projektet begynder at udmønte sig, vil repræsentantskabet blive orienteret.
Vi har udelukkende haft mindre driftsforstyrrelser i perioden, men der er naturligvis løbende udført
almindelig pleje og vedligeholdelse af anlægget.
I november 2021 testede Beredskabet, Brand & Redning de 4 aktive brandhaner i FSE område. Dette gav
ikke anledning til bemærkninger eller tiltag i øvrigt.
Kigger vi på driften af FSE i øvrigt, var det samlede vandforbrug for 2021 på omkring 93.000 m 3 med i alt
lidt over 1.400 forbrugere.
Noget helt andet er, at fsva. den fremtidige daglige drift og tilsyn, vil bestyrelsen i nær fremtid drøfte dette
med vores nuværende tilsynsførende VVS, Mogens Vognsen, og aftale en overgangsordning, hvor Mogens
Vognsen efter eget ønske kan trappe ned og videregive arbejdet til sin efterfølger. Det samme vil gælde på
el-siden.
På økonomisiden kan nævnes, at årets overdækning (overskud) 2021 er 123.000 kr.; der set i
sammenhæng med de udskudte vedligeholdelsesarbejder af bestyrelsen betegnes som et tilfredsstillende
resultat; og som sådan ikke giver anledning til takstforhøjelser. Yderligere detaljer om regnskab, budget og
takster under DO punkterne 3, 4 og 5, hvor også bestyrelsens 5-års investeringsplan fremlægges.
Som bekendt fik FSE for nogle år siden sit ledningsnet indmålt mhp. indfasningen af det digitaliserede
ledningsnet (LER 2), men da LER 2 først forventes endelig implementeret medio 2023, besvarer
bestyrelsen fortsat LER-henvendelser fra graveaktører manuelt og sparer således en del penge. Der var
alene i 2021 ca. 180 forespørgsler.
Kassereren har tilsvarende haft travlt med indberetning af skatter og vandafgifter, vandforbrug,
årsopgørelser etc.
I småtingsafdelingen kan jeg nævne, at bestyrelsen mhp. at være alment orienteret deltager i forskellige
mødefora med Syddjurs Kommune, Syddjurs Vandråd, Danske Vandværker m.fl.
Vi har i 2021 besvaret spørgsmål fra myndighederne om selskabets COVID-19 beredskab, værnemidler og
vaccinestrategi.
I hvidvask-regi har vi skullet aflevere en række dokumentation til revisor og pengeinstitutter.
I f.m. krigen i Ukraine har vi besvaret en henvendelse om, hvorvidt vi lå inde med overskydende
vandforsyningsmateriel.
Vi får mange pudsige henvendelser; senest fra en jobbank, der tilbød os billig arbejdskraft!
Endelig er det som hidtil bestyrelsens hensigt løbende at orientere repræsentantskabet via nyhedsmails.”
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter blev taget til efterretning. (Beretningen er i øvrigt
vedlagt som bilag 3).
Ad 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2021. Regnskabet var udsendt med indkaldelsen
til repræsentantskabsmødet, og findes desuden på pumpestationens hjemmeside
www.pumpestationskellerupenge.dk
Der var enighed om, at det var et tilfredsstillende resultat; og efter enkelte spørgsmål og uddybende
bemærkninger blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad 4. Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2022, der efter en kort drøftelse blev vedtaget.
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Formanden gennemgik herefter bestyrelsens reviderede 5-årige investeringsplan (2022 – 2026). Det
understregedes, at der er tale om en fleksibel plan, der til enhver tid kan tilpasses en given situation, men
som i øvrigt afspejler bestyrelsens ønske om, løbende at vedligeholde og modernisere FSE installationer
m.m.
Repræsentantskabet tog efter enkelte bemærkninger 5-årsplanen til efterretning. Vedlagt som bilag 2.
Ad 5. Kassereren orienterede om, at bestyrelsen med udgangspunkt i årets resultat og det godkendte
budget havde valgt ikke at hæve de nuværende takster.
Repræsentantskabet støttede denne beslutning.
Ad 6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på mødet.
Ad 7. Thomas Bjørnbak og Jens Christian Nielsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Torben Nicholaisen ønskede ikke genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Søren Møller, Vistoft, valgt for 2 år.
Jørgen Nissen og Julie Almegaard blev begge genvalgt som suppleanter for 1 år.
Ad 8. Ulrik Møller Jensen blev valgt som ny revisor for 2 år.
Peter Strandgaard blev valgt som ny revisorsuppleant for 1 år.
Ad 9. Der fremkom under dette punkt ikke yderligere bemærkninger.
Formanden lykønskede de ny- og genvalgte med valget.
Formanden takkede desuden Torben for op mod 40 års loyalt, kvalificeret og meget solidt arbejde for FSE
– langt ud over normalen og mere end man kan forvente.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for god og sikker ledelse af repræsentantskabsmødet.
0000000000 – SLUT – 0000000000
Den nyvalgte bestyrelse afholder senere et konstituerende bestyrelsesmøde mhp. at fordele
bestyrelsesposterne. Resultatet meddeles repræsentantskabet.

