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Højslev Kirkeby Vandværk A.m.b.a 
Generalforsamling 

Tirsdag den 27. februar 2018 kL 19.00 

Dagsorden 

Valg af dirigent og skriftfører 

Til dirigent valgtes Helmer Andersen og som skriftfører valgtes Linda M Jensen 

Beretning om det forløbne år 

2017 har været et år med mange love/bekendtgørelse mv_ som man har skulle sætte 
sig ind i. 
Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgøre/se som trådte i kraft februar 2018. 

Dette betyder, at hvor vi før udtog en begrænset kontrol på ledningsnettet mhp. 
undersøgelse af kim, colibakterier, jern- og iltindhold, nu skal undersøge for mange 
flere parametre og ikke kun en men to gange om året. Prøven må ikke udtages som en 
jlushprøve (dvs. vandet skal løbe mindst i min før prøven udtages) men lige med det 
samme. Vandanalyser (udvidet kontrol inkl. pesticidanalyser) fra afgang vandværk 
ska.l nu udtages hver andet år (ulige år). Boringskontroller skal i lighed med tidligere 
udtages hver 5. år, men analyseres for endnujlere pesticider, herunder bl.a. 
desphenyl-cloridazon, 
Vandanalyserne fra 2017 er fine, vi analyserede også for desphenyl-cloridazon, fra 

prøven som blev udtaget afgang vandværk, den viste 0, 04 mikrogramll, max værdien 
0, I mikrogramll 
Pr. 27. maj 2018 træder der en ny persondataforordningslov i kraft_ Dette kræver 
også en del administrativ arbejde at få styr på dette. 
Vi har sidst på foråret og først på sommeren kunne konstatere et øget vandforbrug, 
men ikke kunne finde utætheden. Det viste sig at være brud på hovedledning ud for 
Ørslevklostervej 7 6. Denne ledning besluaede vi os for at få udskiftet, hvilket skete 
først i september. 
Indsatsplanerne for Ørslevkloster området, hvorunder vi hører, er sendt til høring. 
Høringsfristen er 14. marts 2018. Der har været en del mødevirksomhed i forbindelse 
med det_ 
Vores indvindingsopland er delvis nitratfølsom. Vandkvalitet god, ingenforureninger, 
arealanvendelse overvejende landbrug_ Indsatser for os: Bør indvinde skånsomt 
Udsende informationsmateriale. Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde. 
Nitratudvaskningsberegninger 
Vi har udarbejdet et nyt regulativ for vandværket, da det gamle var fra 1992. Skal 
sendes ind til godkendelse, men vi forventer det bliver godkendt, da det er et 
standardregulativ udarbejdet af Private Vandværker. 
Vores næste opgave er at få ledningsregistreringen digitaliseret, da det også vil blive 
lovbefalet i 2021 
Til slut vil jeg sige tak til Peter for pasning af vandværket, 
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Tak til Tove og Helmer for revision og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet for 2017 udviser en samlet indtægtsside på 228. 099 kr. Udgifter på
171.803 kr. samt afskrivninger på 52.221 kr. Dette giver et resultat efter afskrivninger
på plus 4 076 kr. Godkendt.

4. Budget 2019 fremlægges

s. 

6. 

Budgettet er udarbejdet med uændrede takster.
500 kr. i fast bidrag og 5,25 pr. kubikmeter.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer på valg 

Kim Rasmussen 
Jens Poulsen 

Begge blev genvalgt. 

Suppleanter på valg 
Rasmus Nielsen 
Bjarne Andersen 
Genvalg. 

Valg af reviforer og suppleant 

På valg 

Helmer Andersen, Tove Hedevang Sørensen 
Suppleant Torben Andersen 

7. Evt.

Skriftfører 
Linda M Jensen 


