
Referat fra Søhus vandværks generalforsamling 23 marts 2010-03-27 

Der var fremmødt 37 

Valg af dirigent Børge Lund 

Bestyrelsens beretning 

Luis: 

 spørgsmål om placering af stophaner på Groløkkevænget 

Allan : 

Spørger om det samme, og kan man ringe 

Formanden 

Der er tegninger på hjemmesiden med alle stophaner www.soehusvandvaerk.dk  

Hvis man skal lukke kan man ringe så kommer vi gerne og lukker, det er et problem at man ikke bare kan 

tage fat og lukke der skal køres lidt frem og tilbage for at løsne stophanen de har måske ikke kørt i mange 

år. 

Susanne: 

 hvorfor har vi sparet el har vi skiftet maskiner 

Formanden 

der er udskiftet pumper i boringerne og udpumpningsanlægget og så er der lavet en ny indvinding så vi 

pumper over flere timer. 

Rita:  

Information ved lukning af vandet, hvad sker der med vaskemaskinen hvis der ikke er vand. 

Formanden 

formanden forslog at opsætte skilt ved vej dagen før lukning, der skal informeres ved planlagt lukning er 

der ledningsbrud skal man tåle 2 timer lukning da dat tager længer tid at informerer end at lave bruddet. 

Bert: 

Hvad gør vi ved måler difference 

Leif: 

Trykprøves med vandtryk 

Finn: 

Hvad med at sætte høje tryk på 

http://www.soehusvandvaerk.dk/


Susanne: 

Hvilken forsikring 

Rita: 

Dækker forsikringen også vejen dækker vandværket 

Knud: 

Hvad er vandtrykket 

Formanden 

Hvis der er målerdifference der ligger over det tilladte skal der beregnes en pris på dette 

Vi har ikke haft måler der har målt forkert efter normen. 

 Ønsker man måleren afprøvet koster det ca. 600 kr. som andelshaveren skal betale, hvis måleren er inden 

for normen 

Vi trykprøver med det vandtryk der er på ledningen og øger ikke trykket dette for at undgå diskussion om 

ansvar for brud. 

Vi kører ud med 3 bar det betyder at den der ligger på højde med vandværket får 3 bar den der ligger laver 

fes. Æbleparken der ligger bi Terrænkote 5,8 og vandværket Terrænkote 15,8 får man et vandtryk på 4 bar.  

Det er vigtigt at man har sin forsikring i orden udvidetrørskade der dækker jordledning og kloak samt nogle 

forsikringer antennekabler. 

Denne forsikring dækker hele jordledningen til stophanen, når vi taler om vandværkets ansvar er det skel 

der er kriteriet. 

Regnskab: 

Allan: 

merudgifter til de prøver Odense kommune har besluttet 

Leif: 

Kontorleje hvor ligger kontorer 

Rita: 

penge fra Danske bank til BRF 

Kasser: 

Odense kommune betaler de prøver de bestiller, kontor leje gammel tekst kontoret ligger nu på 

vandværket. 

Vi har ført penge fra danske bank til BRF på af bedrer rente, er opmærksom på ny garanti bestemmelser 

Budget: 



Bugtet blev gennemgået, se overhedt ingen kommentar. 

Valg: 
Valg af bestyrelse.  

Bjarne Petersen 

John Andersen 

 

Den øvrige bestyrelse 

Aksel Snerling  

Knud Mortensen  

 Poul Barslund  

 

Suppleanter. 

 Lars Nyholm 

Bert Van Malkenhorst 

Eventuelt: 

Leif: 

vil vandværket være behjælpeligt ved vandbrud evt. henvisning til vvs. 

Knud: 

bliver stophanerne lagt i vejen ved brud i rækkehusene 

John: 

oprettes der måler i blokkene i Æbleparken. 

Vandværket vil gerne være behjælpeligt ved brud og andet med vand dette kan kun opfattes 

som rådgivning da beslutningen er ejerens og hans ansvar. 

Vandværket har ikke planer om at flytte stophaner i rækkehusene da det vil medfører en stor 

udgift til andelshaverne. 

Vandværket vil ikke kunne kræve måler i blokkene i æbleparken der er der ikke lovhjemlen for 

Ros til formanden 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

Formanden takkede for den gode debat og bød på lidt godt. 

 

 

 

 



 


