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                                                                               Andelsselskab SØHUS VANDVÆRK 

                                                                               5270 Odense N - Giro 6 09 76 26          

        

          

Referat fra den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2022 (8 sider) 

Restaurant Næsbyhoved Skov kl. 19.30 

 

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Aksel Snerling, Bert van Malkenhorst, Bjarne Petersen og Lars 

Nyholm - afbud fra John Andersen 

Suppleanter til stede: Martin Køstner og Kristian Jørgensen 

Dirigent: Lars Nyholm 

Referent: Bert van Malkenhorst 

 

Der var fremmødt i alt 53 personer (opdateret), heraf 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. BESTYRELSENS BERETNING 2021 

3. REVIDERET REGNSKAB 2021 

4. BUDGET 2022 OG 2023, TAKSTBLAD 2022 OG 2023 

5. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 

6. VALG AF REVISOR 

7. INDKOMNE FORSLAG 

8. EVENTUELT 

 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen, takkede for fremmødet og den interesse der vises for 

vandværket. Dejligt at vi kan mødes uden restriktioner. 

 

Alt materiale vist på generalforsamlingen, vises på SVv´s website www.shvand.dk . Klik på linket 

for at få vist dias - https://www.shvand.dk/generalforsamling  

 

Ad 1. Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog Lars Nyholm, medlem af bestyrelsen som dirigent. Generalforsamlingen 

godkendte enstemmigt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og er dermed lovligt indvarslet 

(sms til alle andelshavere d. 15/2-2022, annoncering i lokalavisen d. 9/2, facebook gruppen Søhus 

d. 15/2 og websitet d. 15/2). 

 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2021 

http://www.shvand.dk/
https://www.shvand.dk/generalforsamling
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Formanden aflagde beretningen for SVv. Beretningen, inkl. slides fra præsentationen kan læses på 

vandværkets internetside. 

  

Bestyrelsesarbejdet 

Der har været 3 bestyrelsesmøder + information rundsendt via sms og e-mail og der har ikke været 

deltagelse i kurser og eksterne møder på grund af smittefare. 

  

Der er lavet BNBO vandværksrapport for Søhus vandværk. Det beskriver beskyttelseskrav til 

indvindingsområderne, der er lavet aftaler med lodsejer om køb af jord til beskyttelse for sprøjtning 

af pesticider. Et forbud mod sprøjtning er tinglyst. 

 

Der er lavet Vandværksrapport for Søhus vandværk om boringer og udviklingen af stoffer i vandet. 

 

Udpumpet vandmængde - vandindvindingsretten giver ret til at indvinde 207000 m3. Se fordeling 

pr. brugergruppe på dias på SVv internetsiden. 

  

SVv har nu fuld målerkontrol med leveringsområderne, så der kan aflæses timeforbrug og det har 

medført et mindre spild.  

  

SVv må indskrænke havevanding periodemæssigt. Vedtægterne giver mulighed for vanding på lige 

datoer lige hus nr. og ulige datoer ulige hus nr. 

  

Kommunens tilsyn 

Der var ingen bemærkninger ved tilsynet d. 17. november 2021. 

Bestyrelsen opdaterer ledelsessystemet løbende og indsender info herom til kommunen. 

 

Større vedligeholdelsesarbejde 

- Der er lavet en større gennemgang af el-materiale med opdatering af tegninger. 

Det sikrer at det materiale som bliver brugt altid passer og det gør vedligeholdelsen lettere. 

  

- SVv har udskiftet faskiner i tårnene, som sørger for at ilte vandet - det ser ud til at det på den måde 

har sænket kalkindholdet fra 19 til 15 dH". 

 

- Der er lavet kontrol af de boringer, som er sat ud af drift, for de kemiske stoffer hvor lovkravene 

er skærpede eller er kommet med i kontrolprogram. 

Det ser ud til, at SVv kan bruge boring 2 og 1 som blandingsvand og dermed holdes vandleverancen 

til forbrugere under grænseværdier. Det kan være nødvendige i de måneder der bruges meget vand. 

 

- Renovering af før- og efterfilter 

Udskiftning af filterbund blev gennemført til rustfristål dele med nye dyser. 

Ny rørføring i filteranlægget blev lavet, da der var mange gennemtæringer - se foto. 

Efterfølgende blev nyt filtermateriale med ca. 30 tons fyldt i anlægget. 

Vandværket er opdelt så filteranlæg kører med tårn A, samt filter 1-2- 5-6-7-8. Og tårn B, som 

bruger filter 3-4-9-10-11-12. 
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Hvad har renoveringen givet af resultater: bedre vandfiltrering, større gemmen gang af luft og vand 

ved skylning af filteranlæg. 

 

Fremtidige arbejde 

Før- og efterfilter skal i indeværende år efterses i tårn B og filtersand skal udskiftes. 

 

UV-anlæg 

Det var med stor modstand fra Odense Kommune, at UV-anlægget blev installeret.  

SVv skulle overholde samme krav som Odense vandselskab fik stillet - de havde fået lov til at 

installere 12 anlæg. 

Kravene var at anlægget skulle være i drift uafbrudt. Og der skulle laves en serviceaftale med  

Leverandøren. Ydermere skal laves vandprøver 1 per mdr. før og efter UV-anlægget. 

 

Vandkvalitet 

Der er udtaget vandprøver efter lovens forskrifter og efter de af kommunen fastsatte vandanalyser. 

Alle vandprøver har overholdt lovkrav. 

Den nye kildeplads leverer vand af god kvalitet og kan levere nok til normaldrift. Det kan knibe i 

sommermånederne og så må der suppleres med vand fra boring 2 og 1. 

 

Anlægsarbejde i årets løb 

Det har generet forbrugerne med afbrydelse af forsyningen, og det skete grundet et ledningsbrud. 

Der har også været et driftsstop ved udskiftning af ventil på vandværket. 

For at koble UV anlæg på vandværket blev der købt vand fra Næsbyvandværk i 3 dage. 

 

Forhandlinger 

Efter generalforsamlingen indledes forhandlinger med Odense Kommune om takstbladsfastsættelse 

for 2023 - takstbladet for 2022 er godkendt. 

 

Økonomi og finansiering 

SVv har penge til at lave de planlagte forbedringer og vedligeholdelser. Finansieringen sker ved at 

tage fra formuen og afskrive beløbene over 30 år. 

Opgaver planlagt / nødvendige de kommende år er: 

- Økonomisk beredskab ved evt. forurening 

- Køb af grund ved kildepladser 

- Indsatsplaner gennemgås og kræver evt. investeringer 

- Kontrol og evt. udbedringer af målere og renovere stikledninger 

- Renovering filtre mm. tårn B 

- Renovering utætte stophaner 

- Vedligeholdelser af boringer (filtre mm.) 

 

Persondataforordningen i SVv 

Kort info for Søhus Vandværk Andelsselskab på området - 

1: Målrettet arbejdes der med persondataforordningen for Søhus Vandværk 

2: Behandlingsaktiviteter indeholdende personoplysninger 

3: Risikovurdering for Søhus vandværker 

4: Beredskabsplan for it-systemer for Søhus Vandværk 
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5: Persondatapolitik for Søhus Vandværk 

6: It-sikkerhedspolitik for Søhus Vandværk 

7: Databehandleraftale master haves 

8: Sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver PDF 

9: Konsekvensanalyse Søhus vandværk 

10: Databehandleraftale indgået 

 

Kontrolprogram 2018 - 2022 

- Analysepakker 

- Indberetningsforpligtigelse 

- Analysekalender 

- Analyseadresser og kontaktinfo 

- Analysepakkeparametre 

- Analyseparametre som jf. risikovurderingen indstilles undladt/tilføjet 

 

Kontrolprogrammet er godkendt af Odense Kommune. 

SVv har bedt Eurofins om at tage de nyeste prøvetagningspakker til kontrol. Det nu er opdateret 

med prøvetagning hver måned. 

 

Risikovurdering af kildepladser og anlæg 

Analyse dertil vil foregå løbende og i 2022 startes med kildepladser gennem baggrundsmaterialer. 

Opgaven udmøntes i en sammenfatning af risikovurdering. 

 

Antal medlemmer 

Der har ikke været til-/afgang af andelshavere i 2021. 

 

 

Se også gerne på Søhus Vandværkets internetsider: www.shvand.dk  

 

Formanden takker andelshavere, underleverandører, myndigheder samt vandværkspasser, 

bestyrelsen og nabo-vandværker for et godt samarbejde. 

 

Beretningen blev dermed overladt til generalforsamlingens drøftelse og bemærkninger. 

 

Annelise Hansen, Slettensvej 98 

Spm: Hvorfor haves der så meget styr på dokumentation? 

Formand: Dokumentationen skal kunne anvendes af fremtidige bestyrelser. 

 

Normann Gundersen, Tingskiftet 8 

Bem: Jeg fik at vide fra SVv at der er vandspild hos mig – det viste sig at gæstetoilettet - tak for god 

service! 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse 2021 

 

Det reviderede regnskab for 2021 kan ses på SVv internetsiden. 

http://www.shvand.dk/
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Kasserer gennemgik regnskabet med tal og kolonnevisning. 

 

Regnskabet kan læses på vandværkets internetside www.shvand.dk  

 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 4. Budget 2022 

 

Samtlige informationer vises på SVv´s internetsiden (dias). 

 

Budget og Takstblad 2021 blev vist og takstbladet er godkendt af Odense Kommune. Budget 2021-

2022 blev ligeledes vist. 

Formanden gennemgik budgettet og takstbladet 2022, som er godkendt af tilsynsmyndigheden 

Odense Kommune. 

Det foreslåede takstblad for 2023 blev vist til orientering og der er tale om et uændret 2023-

takstblad ift. 2022. 

 

Formanden oplyste at der skal afholdes møde med bla. Odense Kommune om grundvands-

beskyttelse på Fyn. 

 

Kurt Jacobsen, Bodil Neergård Vænget 5 

Spm: Hvordan ser elprisen ud for tiden for SVv? 

Formand: Der blev tidligere udtaget en 3-års prisaftale og den profiterer SVv af under de 

nuværende omstændigheder. 

Tjek også info på slides vist. 

 

Budgettet og takstbladet blev taget til efterretning. 

 

 

Ad 5. Valg af bestyrelsen og suppleanter 

 

På valg i bestyrelsen var følgende 3 personer og samtlige modtog genvalg: 

- Bert van Malkenhorst 

- Bjarne Petersen 

- John Andersen 

Der var ingen som ønskede at stille sig til rådighed eller stille med kandidater, dermed blev alle 3 

genvalgt for 2 år. 

 

Suppleanter på valg var følgende: Kristian Jørgensen og Martin Køstner (1. suppleant) Begge 

modtog genvalg. 

Uden andre kandidater blev begge genvalgt for 1 år. 

 

 

Ad 6. Valg af revisor 

 

http://www.shvand.dk/
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Revisorselskabet J.L. Revision blev af bestyrelsen foreslået og blev enstemmigt genvalgt for 1 år. 

 

 

Ad 7. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag indsendt til behandling for generalforsamlingen. 

 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

”Alt kan spørges - intet kan besluttes” 

 

For vandspilds information og hvad det koster ikke at kontrollere for spildt (kr. 18,5 m3 PLUS 

vandafløb), blev et vandspildskema vist – se informationer som er lagt på SVv internetsiden. 

 

Aflæsning af vandmålere til årsopgørelsen: SVv fjernaflæser hver den første uge i januar i det nye 

år. 

 

Bestyrelsen opfordrer alle, til at sætte aflæsningen i system, idet det hurtigt kan koste mange penge 

at lade være. Man kan kontrollere om éns måler står stille, når der ikke bruges vand i 

husholdningen. 

Vandværket takker for den gode opbakning men vi har stadig behov for hjælp, til at finde lækager, 

ser I vand der ikke skal være der, så ring. 

 

SVv henstiller igen til alle at sørge for at stophanerne er synlige. 

Beplantning bør fjernes omkring stophanen, så man kan komme til den. 

Og fliser til at lægge omkring stophanen kan fås på vandværket. 

Det er muligt at gå på SVv´s internetside og se nøjagtig placeringen af din stophane. 

 

Hjemkomst efter ferie eller anden længere ophold: det kan medføre så lavt forbrug, at lednings-

nettet i huset skal skylles igennem. F.eks. 14 dage hvor der ikke har været et forbrug i huset. 

 

Husk at tilmelde mobiltelefon nr. på SVv internetsiden for at få alarmer fra vandværket og anden 

information. 

 

Elisabeth Kjemtrup, Tingskifte 49 

Bem: ønskede at få at vide hvem der er bestyrelsesmedlemmer hhv. suppleanter – alle kundgjorde 

sig selv. 

 

Ole Olesen, Nonnetittevænget 4 

Spm. Rullekrovejen har egen grundejerforening med 274 medlemmer. Husene er de såkaldte 

rækkehuse med vandforsyningsledning indlagt pr. ét stik pr. Rækkehus. Hvem skal betale for evt. 

reparation of stikledningen? 

Og, hvem skal betale hvis samtlige huse i en række hver får indlagt stikledning? 

Formand: SVv betaler for stikledning til stophane hhv. matrikel - også ved hvert hus. 

 

Susanne H. Hansen, Bodil Neergård Vænget 35 

Bem: vi og en par andre / naboer har selv betalt for ny / repareret kloakrør. 
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Karsten Eskildsen, Anderupløkken 17 

Spm: Betales der for hele pengebeholdningen på kr. 8 mio. Minusrente? 

Formand: Nej, en del af pengebeholdningen er bundet i vandværkets anlæg, ledningsnet mm. Og 

der er regler for investeringer i aktier ol. værdipapirer. Kun kr. 3. mio. betales der negativ rente af. 

 

Normann Gundersen, Tingskiftet 8 

Em. Der var grøn vand i toilet. 

Formand: Det skyldes det grønne lækage-sporstof fra fjernvarmeværket. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og overdrog ordet til formanden. 

 

 

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. 

Ligeledes takkede formanden generalforsamlingen for den gode debat og udtalte et på gensyn til 

næste års generalforsamling. Formanden meddelte, at vandværket efterfølgende var vært til lidt godt 

for ganen. 

 

 

Dirigent underskrift: 

 

 

_ 

Lars Nyholm  
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Bestyrelsens underskrifter: 

 

Formand:    Næstformand: 

 

 

_    _ 

Aksel Snerling   Lars Nyholm 

 

 

 

Sekretær (referent):   Kasserer:  

 

 

_    _ 

Bert van Malkenhorst   Bjarne Petersen 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: 

 

 

_ 

John Andersen 

 


